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 العالمات اليت مت تغيري شكل العالمة
(1)

تم تغيير شكل العالمة التجارية رقم 381 لصاحبها
AG LaRoche-Hoffmann.F                   :لتصبح بالشكل التالي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2)

 V&S Vin& Sprit Aktiebolagتم تغيير شكل العالمة رقمها 12315 لصاحبها  
 )publ:لتصبح بالشكل التالي    (                                

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3) 

تم تغيير شكل العالمة رقمها 5922 لصاحبها سابا و شركاهم للملكية الفكرية ش. 
م. ل.  لتصبح بالشكل التالي : 

 (4) 
تم تغيير شكل العالمة رقمها 5926 لصاحبها سابا و شركاهم للملكية الفكرية ش. 

م. ل.  لتصبح بالشكل التالي : 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5)
تم تغيير شكل العالمة رقمها 5921 لصاحبها سابا و شركاهم للملكية الفكرية 

ش. م. ل.  لتصبح بالشكل التالي : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (6)
تم تغيير شكل العالمة رقمها 11454 لصاحبها شركة معكرونه أبو عطيه للصناعة 

و التجاره و االستيراد لتصبح بالشكل التالي : 

(7)
تم تغيير شكل العالمة رقمها 9062 لصاحبها  ايفري داي باتري كومبني لتصبح 

بالشكل التالي : 
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(8) 

تم تغيير شكل العالمة رقمها 9061 لصاحبها  ايفري داي باتري كومبني لتصبح 
بالشكل التالي : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(9) 

     , De Beers Centenary AG : تم تغيير شكل العالمة رقمها 8711 لصاحبها
وكيله شركة ابو غزالة للملكية الفكرية  لتصبح بالشكل التالي : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(10) 

     , De Beers Centenary AG : تم تغيير شكل العالمة رقمها 8712 لصاحبها
وكيله شركة ابو غزالة للملكية الفكرية  لتصبح بالشكل التالي : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(11)

     , De Beers Centenary AG : تم تغيير شكل العالمة رقمها 8713 لصاحبها
وكيله شركة ابو غزالة للملكية الفكرية  لتصبح بالشكل التالي :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(12)
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     , De Beers Centenary AG : تم تغيير شكل العالمة رقمها 8709 لصاحبها
وكيله شركة ابو غزالة للملكية الفكرية  لتصبح بالشكل التالي :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(13)

     , De Beers Centenary AG : تم تغيير شكل العالمة رقمها 8710 لصاحبها
وكيله شركة ابو غزالة للملكية الفكرية  لتصبح بالشكل التالي :
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العالمات اليت مت تعديل على قائمة البضائع
1- تم تعديل قائمة البضائع الخاص بالعالمة 

 رقم 9598 في الصنف 5 لصاحبها شركةwyeth  لتصبح :
مكمالت الغذاء من المعادن و الفيتامينات للنساء ، و جميعها في الصنف 5 

 ; women for supplememts vitamin and minera ,Nutritional  
 5 class in included all

2- العالمة رقم 9512
 قائمة البضائع األصلية  : جميع البضائع الداخلة في الصنف 3 ماعدا الصابون  
                                   SOAPS EXCLUDING 3 CLASS IN GOODS All

   قائمة البضائع المعدلة  : عطور ، مواد تجميل ، زيوت أساسية ، غسول الشعر 
و معجون أسنان ، جميعها في الصنف (3)

 and lotions hair ,oils essential ,cosmetics , perfumery
                                   (3) class in included    all ;dentifrices

3-   العالمة رقم 9615
قائمة البضائع  األصلية : اآلالت والتجهيزات لإلضاءة, تجهيزات الضوء, أنظمة 
ضابطات  لإلضاءة,  بورات  الصا   , الكهربائيه  المفاتيح  المصابيح,  اإلضاءة, 
كهربائية والكترونية اإلضاءة, أغطية للمصابيح الكهربائية, األسالك الدقيقة, لمبات 

اإلضاءة.
 Apparatus and installations for lighting; light fittings;
 lighting systems; lamps; lighting switches; ballasts for
 lighting; electrical and electronic controls for lighting; lamp
.casings; filaments; light bulbs
قائمة  البضائع المعدلة : اآلالت والتجهيزات لإلضاءة, تجهيزات الضوء, أنظمة 
اإلضاءة, المصابيح, المفاتيح الكهربائيه , الصا بورات لإلضاءة, ضابطات كهربائية 
والكترونية اإلضاءة, أغطية للمصابيح الكهربائية, األسالك الدقيقة, لمبات اإلضاءة، 

مقابس المصابيح الكهربائية   
 Apparatus and installations for lighting; light fittings; lighting
 systems; lamps; lighting switches; ballasts for lighting;
 electrical and electronic controls for lighting; lamp casings;

.filaments; light bulbs; Lamp sockets
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إعالن رقم(  1  ) لسنة 2008 بشأن نشر عالمات 
جتارية مبوجب أحكام قانون العالمات التجارية 
رقم 33 لسنة 1952 الساري يف حمافظات الضفة

لقد ُقدمت لدينا طلبات لتسجيل العالمات التجارية التالية المنشورة 
في هذا العدد من الجريدة الرسمية ، ومن َثمَّ يجوز االعتراض على 
تسجيل أيِّ منها خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر هذا اإلعالن ، وعلى 
الُمعترض أن يتقدَم باعتراضه مكتوبًا إلى ُمسجل العالمات التجارية 
وفقًا لألصول خالل األجل المذكور مبينًا فيه أسباب اعتراضه ليتسنى 

لنا إجراء المقتضى القانوني.
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(1) 

Trade Mark No.:7258   7258 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 34  34 : في الصنف
Date: 03/08/1999  03/08/1999 : التاریخ
In Respect of: tobacco 
whether manufactured or 
unmanufactured;tobacco products; 
tobacco substitutes; none being for 
medical or curative purposes; matches 
and smoker s articles. 

من اجل : التبغ سواء كان مصنعا او غیر مصنع 
المستعملة  غیر   ، التبغ  بدائل   ، التبغ  منتجات   ،
الثقاب  عیدان   ، العالجیة  او  الطبیة  لالغراض 

ومواد التدخین . 

In the name of: Imperial Tobacco 
Limited 

بأسم : امبریال توماكو لیمیتد 

Address: PO Box 
244,Southville,Bristol BS99 7 UJ, 
England 

العنوان : إنجلترا 

Address for Services:    3800 عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2)

Trade Mark No.:8144   8144 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 06/05/2000  06/05/2000 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical and 
medicinal medicinal preparations and 
substances. 

الصیدلیة  والمواد  المستحضرات   : اجل  من 
والطبیة 

In the name of: Smithkline Beecham 
Corporation, 

بأسم : سمیثكلین بیشام كوربوریشن 

Address: Pennsylvania 19, One 
franklin Plaza 101 U.S.A. 

العنوان : الوالیات المتحده االمریكیھ 

Address for Services:    ص شحاده ،  رام اهللا -  التبلیغ : مكتب  عنوان 
ب 74 
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(3) 

Trade Mark No.:10167   10167 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 10/09/2003  10/09/2003 : التاریخ
In Respect of: all goods included in 
this class 

من اجل : كل البضائع الداخلة في ھذا الصنف 

In the name of: Hayel Saeed Anam & 
Co. 

بأسم : ھایل سعید انعم وشركاه 

Address: Taiz, P.O. Box: 5302, Yemen.  الجمھوریة  ،  5302 ب  ص  تعز،   : العنوان 
الیمنیة 

Address for Services:   3800 عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4)

Trade Mark No.:10168   10168 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 10/09/2003  10/09/2003 : التاریخ
In Respect of: all goods included in 
class 

من اجل : كل البضائع الداخلة في ھذا الصنف 

In the name of: Hayel Saeed Anam & 
Co. 

بأسم : ھایل سعید انعم وشركاه 

Address: Taiz, P.O. Box: 5302, Yemen.  العنوان : تایز، ص ب ٥٣٠٢ الیمن
Address for Services:    3800 عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5)

Trade Mark No.:10169   10169 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 10/09/2003  10/09/2003 : التاریخ
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In Respect of: all goods included in 
class 

من اجل : كل البضائع الداخلة في ھذا الصنف 

In the name of: Hayel Saeed Anam & 
Co. 

بأسم : ھایل سعید انعم وشركاه 

Address: Taiz, P.O. Box: 5302, Yemen.  الجمھوریة  ،  5302 ب  ص  تعز،   : العنوان 
الیمنیة 

Address for Services:    3800 عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6)

Trade Mark No.:10172   10172 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 10/09/2003  10/09/2003 : التاریخ
In Respect of: all goods included in 
class 

من اجل : كل البضائع الداخلة في ھذا الصنف 

In the name of: Hayel Saeed Anam & 
Co. 

بأسم : ھایل سعید انعم وشركاه 

Address: Taiz, P.O. Box: 5302, Yemen.  الجمھوریة  ،  5302 ب  ص  تعز،   : العنوان 
الیمنیة 

Address for Services:    3800 عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7)

Trade Mark No.:10173   10173 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 34  34 : في الصنف
Date: 10/09/2003  10/09/2003 : التاریخ
In Respect of: all goods included in 
class 

من اجل : كل البضائع الداخلة في ھذا الصنف 

In the name of: Hayel Saeed Anam & 
Co. 

بأسم : ھایل سعید انعم وشركاه 

Address: Taiz, P.O. Box: 5302, Yemen.  الجمھوریة  ،5302 ب  ص  تعز،   : العنوان 
الیمنیة 

Address for Services:    3800 عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب
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(8)

Trade Mark No.:10325   10325 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 11/01/2004  11/01/2004 : التاریخ
In Respect of: all services included in 
this class 

من اجل : كل الخدمات الداخلة في ھذا الصنف 

In the name of: NTT DoCoMo ,Inc  بأسم : ان تي تي دوكومو اي ان سي
Address: ,11--Nagata -cho2-Chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo100-6150 

فؤاخةث   -2 -تشیكو  ،ناجاتا   11-1  : العنوان 
تشایودا ، توكیو 6150-100 یابان 

Address for Services:    3800 عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9)

Trade Mark No.:10365   10365 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 26/01/2004  26/01/2004 : التاریخ
In Respect of: all goods in class 5  5 من اجل : كافة البضائع في الصنف
In the name of: Wyeth )  بأسم : وییث
Address: (Delaware Corporation 
Five Giralada Farms , Madison , New 
Jersey 07940-0874, USA 

جرالد  )فایف  كربوریشن  دیلوري   )  : العنوان 
فارمس , میدیسون, نیو جیرسي 07940-0874 

, الوالیات المتحدة االمریكیة 
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - خراز سنتر , الطابق

الثاني , شارع یافا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(10)

Trade Mark No.:10527   10527 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 34  34 : في الصنف
Date: 10/04/2004  10/04/2004 : التاریخ
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In Respect of: tobacco,cigars, snuff, 
cigar paper,tobacco pipes, cigarette 
filters,  cigarette cases (not of 
priciouse metal) ,tobacco pouches 
, cigarette lighters (not of precious 
metal) ,matches ,pipe cleaners for 
tobacco pipes ,ashtrays (not of 
precious metal ) for smokers ,and 
cigar cutters 

من اجل : التبغ ، السجائر ، السیجار ،السعوط، 
علب  السجائر ،  ،فلتر  الغلیون  السجائر،  اوراق 
السجائر ( غیر الثمینة ) ،محافظ التبغ ، والعات 
السجائر ( غیر الثمینة ) ، عیدان الثقاب ، فالتر 
 ، للمدخنین  الثمینة)  المنفضات (غیر   ، الغلیون 

قاطع السیجار 

In the name of: KT&G 
CORPORATION 

بأسم : كي تي اند جي كوربوریشن 

Address: 100PYUGCHON-
DONG, TAEDEOG-KU, TAEJON 
,REPUBLIC OF KOREA (ZIP 
CODE;306-712 

كیریو  تایدوج  -دونكج  بایجون   100  : العنوان 
تایجون جمھوریة كوریا 

Address for Services:    البیره/الضفھ ص.ب:3800   : التبلیغ  عنوان 
الغربیھ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(11)

Trade Mark No.:10528   10528 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 34  34 : في الصنف
Date: 10/04/2004  10/04/2004 : التاریخ
In Respect of: tobacco,cigars, snuff, 
cigar paper,tobacco pipes, cigarette 
filters, cigarette cases (not of priciouse 
metal) ,tobacco pouches , cigarette 
lighters (not of precious metal) 
,matches ,pipe cleaners for tobacco 
pipes ,ashtrays (not of precious metal ) 
for smokers ,and cigar cutters 

من اجل : : التبغ ، السجائر ، السیجار ،السعوط، 
علب  السجائر ،  ،فلتر  الغلیون  السجائر،  اوراق 
السجائر ( غیر الثمینة ) ،محافظ التبغ ، والعات 
السجائر ( غیر الثمینة ) ، عیدان الثقاب ، فالتر 
 ، للمدخنین  الثمینة)  المنفضات (غیر   ، الغلیون 

قاطع السیجار 

In the name of: kt & g corporation  بأسم : كي تي اند جي كوربوریشن
Address: 100,pyngchon-dong,taedeog-
ku,taejon ,republic of korea (zip code 
:306-712 

العنوان : 100 ، باینغتشون ـدونغ ، تایدیوغـكیو 
306- الدولة  رقم  كوریا  جمھوریة   ، تایجون 

 712
Address for Services:    3800 عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب
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(12)

Trade Mark No.:10541   10541 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 34  34 : في الصنف
Date: 22/04/2004  22/04/2004 : التاریخ
In Respect of:  من اجل : التبغ الخام والمصنوع والمصنوعة ـ

ادوات التدخین- الكبریت (الثقاب) 
In the name of:  بأسم : فون ایكن الشرق االوسط م.م.خ
Address:  العنوان : مكتب رقم ٥٠٤ ایھ ال بي ١٥ ، جبل

علي ، دبي ـ االمارات العربیة المتحدة 
Address for Services:    – عنوان التبلیغ : حمزة علي غریب بني عودة

طمون – نابلس –052447367
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13)

Trade Mark No.:10584   10584 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 11/05/2004  11/05/2004 : التاریخ
In Respect of: coffee in class 30  30 من اجل : القھوة في الصنف
In the name of: sharikat mahamis 
alnasser wa albon waalmawaleh(abu 
shkeedem algadeed) 

بأسم : شركة محامص النصر للمكسرات والبن 
والموالح(ابو شخیدم الجدید) 

Address: Palestine-Hebron-ras el 
gorah 

العنوان : فلسطین- الخلیل- رأس الجورة 

Address for Services:    373 .عنوان التبلیغ : الخلیل ص.ب
(14)

ان تسجیل ھذه العالمة ال یعطي الحق المطلق الصحابھا باستخدام الكلمات الوصفیة بمعزل عن العالمة 
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Trade Mark No.:10620   10620 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 01/06/2004  01/06/2004 : التاریخ
In Respect of: Quick Jele whith karaz 
tast 

من اجل : جلي سریع التحضیر بطعم الكرز 

In the name of: MSNAA ALZAHRAA 
LLMWAD ALGHTHAEIA W 
ALSHRAB 

بأسم : مصنع الزھراء للمواد الغذائیة والشراب 

Address: NABLUS- ALMNTIQA 
ALSNAEIA. 

العنوان : نابلس - المنطقة الصناعیة ، ت 
 .(2384134-09 )

Address for Services:    العدل - عمارة شارع  نابلس -  التبلیغ :  عنوان 
سعد الدین 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(15)

Trade Mark No.:10752   10752 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 10/08/2004  10/08/2004 : التاریخ
In Respect of: all goods in class 16  من اجل : جمیع البضائع المشمولھ في الصنف

 16
In the name of: alsharekah alahlya 
lladwat waltjhezat almktabya 

والتجھیزات  لالدوات  االھلیھ  الشركة   : بأسم 
المكتبیھ 

Address: hebron  العنوان : الخلیل
Address for Services:    373 .عنوان التبلیغ : الخلیل ص.ب

(16)

Trade Mark No.:10765   10765 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 20/08/2004  20/08/2004 : التاریخ
In Respect of: Bataries  من اجل : بطاریات
In the name of: AL-ASSALY 
MERCHANT COMPANY 

بأسم : شركة العسلي التجاریة م.خ.م 

Address: PALESTINE - HEBRON - 
AL-HAWOZ AL-AWAL 

العنوان : فلسطین - الخلیل - الحاووز االول 

Address for Services :  PALESTINE - 
HEBRON - AL-HAWOZ AL-AWAL 

الحاووز   - الخلیل   - فلسطین   : التبلیغ  عنوان 
االول 
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(17) 

Trade Mark No.:10782   10782 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 31/08/2004  31/08/2004 : التاریخ
In Respect of: toilette paper  من اجل : ورق صحي
In the name of: sharekat gady fine 
alsenaiah altejariah 

م  التجاریة  الصناعیة  فاین  لیدي  شركة   : بأسم 
خ م 

Address: hebron  العنوان : الخلیل شارع السالم بالقرب من مسجد
االنصار 

Address for Services :  hebron  عنوان التبلیغ : الخلیل شارع السالم بالقرب من
مسجد االنصار 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(18)

Trade Mark No.:10858   10858 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 24/10/2004  24/10/2004 : التاریخ
In Respect of: CHOCOLATE  من اجل : الشوكوالتھ
In the name of: AL HIJAZ 
CHOCOLATE FACTORY 

بأسم : معمل الحجاز للشوكوالتھ 

Address: ANABTA - TOLKAREM - 
P.O.B 78 

العنوان : عنبتا - طولكرم ض.ب 78 

Address for Services :  ANABTA - 
TOLKAREM - P.O.B 78 

عنوان التبلیغ : عنبتا - طولكرم ض.ب 78 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(19)

Trade Mark No.:11001   11001 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 26/12/2004  26/12/2004 : التاریخ
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In Respect of:  , المسجلة  االسطوانات  و  االشرطة   : اجل  من 
المرئیة و المسموعة 

In the name of: qanat aljazeerah 
alriadiah 

بأسم : قناة الجزیرة الریاضیة 

Address: qatar  العنوان : ص.ب 23231 ،الدوحة - دولة قطر
Address for Services:    ص.ب:3800البیره/الضفھ  : التبلیغ  عنوان 

الغربیھ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(20)

 11002 :.Trade Mark No العالمة التجاریة رقم : 11002 
 In Class: 16 في الصنف : 16 
 Date: 26/12/2004 التاریخ : 26/12/2004 
 :In Respect of  ، الكتالوجات   ، المروس  الورق   : اجل  من 

المجالت و البروشورات 
 In the name of: qanat aljazeerah
 alriadiah

بأسم : قناة الجزیرة الریاضیة 

 Address: qatar العنوان : ص.ب ٢٣٢٣١ ،الدوحة - دولة قطر 
 Ramallah   :Address for Services ص.ب:3800البیره/الضفھ   : التبلیغ  عنوان 

الغربیھ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(21)

Trade Mark No.:11025   11025 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 06/01/2005  06/01/2005 : التاریخ
In Respect of: wheat flour  من اجل : الدقیق
In the name of: Sharekat Matahen Al 
Qmh AL- Thahabi 

بأسم : شركة مطاحن القمح الذھبي 

Address: Beirzait - Ramallah  العنوان : برھام ، بیرزیت - رام اهللا
Address for Services :  Beirzait - 
Ramallah 

عنوان التبلیغ : برھام ، بیرزیت - رام اهللا 
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(22)

Trade Mark No.:11026   11026 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 20/01/2005  20/01/2005 : التاریخ
In Respect of: TISSUES  من اجل : محارم
In the name of: MAZEN JANEM 
AND BROTHER 

بأسم : مازن جانم واخوانھ 

Address: TULKAREM SHWIEKEH 
ST 

مركز  مقابل  شویكھ  طولكرم-شارع   : العنوان 
التدریب المھني 

Address for Services :  TULKAREM 
SHWIEKEH ST 

مقابل  شویكھ  طولكرم-شارع   : التبلیغ  عنوان 
مركز التدریب المھني 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(23)

Trade Mark No.:11028   11028 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 12/01/2005  12/01/2005 : التاریخ
In Respect of: RICE  من اجل : األرز
In the name of: Mahmood Shaaban & 
Sons Co. 

بأسم : شركة محمود شعبان وأوالده 

Address: Al-abdeli , Al Nafoori 
Building ,Floor8 , P.O.Box 928237 , 
11190 Amman-Jordan 

 ، ط8  النافوري  عمارة   ، العبدلي   : العنوان 
 ،11190 البریدي  الرمز   ،  928237 ص.ب. 

عمان- األردن 
Address for Services:    182 عنوان التبلیغ : بیت ساحور ص ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(24)

Trade Mark No.:11048   11048 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 42  42 : في الصنف
Date: 26/01/2005  26/01/2005 : التاریخ
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In Respect of: computer services,computer 
on-line services,including providing an 
on-line magazine;providing an on-line 
computer data base and interactive 
data base; providing a website featuring 
information on entertainment and 
amusement and providing on-line links to 
other websites;providing temporary use 
of on-line software;amusement and theme 
park services. 

من اجل : خدمات الحاسوب وخدمات الحاسوب 
المتصلة  المجالت  توفیر  تشمل  و  المتصل 
بیانات  وقاعدة  متصلة  بیانات  قاعدة  ،توفیر 
تحاوریة،توفیر شبكة معلومات تحتوي معلومات 
متصلة  موصالت  وتوفیر  والتسلیة  الترفیھ  عن 
لشبكات معلومات أخرى ،توفیر استعمال مؤقت 
التسلیة  ،خدمات  المتصلة  الحاسوب  لبرامج 

ومالھي متخصصة بموضوع واحد. 
In the name of: SUPERSTATION 
,INC.,A corporation organized and 
existing , under the laws of the state of 
Georgia , 

بأسم : سوبرستیشین ، اي ان سي.، اكوربریشن 
ذا  اف  لوز  ذا  اندر   , اكسیستینج  اند  اورجنیزد 

استیت اف جورجیا 

Address: One CNN Center, City 
of Atlanta,State of Georgia 30303, 
United States of America 

اف  سینتر،سیتي  ان  ان  سي  ون   : العنوان 
ستیت  ینایتد  جیرجیا 30303  اف  اتالنتا،ستیت 

اف امریكان 
Address for Services:    74 عنوان التبلیغ : رام اهللا- ص ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(25)

Trade Mark No.:11070   11070 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 6  6 : في الصنف
Date: 01/02/2005  01/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Metallic canges and 
containers for fortification purposes; 
metallic cages and containers for military 
fortification purposes;metal cages and 
cage-structures,bastions and gabions at 
least partly of metal;bastion defence walls 
and component parts thereof;metal cages 
and containers for holding particulate 
material, namely,snow,sand,earth,mud,st
ones,bulding rubble, or concrete used for 
forming barrier or defence walls;multi-
compartmental metal cages and containers 
for holding particulate material,namely,s
now,sand,mud,stones,building rubble,or 
concete used for forming barrier or 
defence walls; metallic clips and fasteners 
for interconnecting componet parts of 
bastion or gabion structues; component 
parts of all the aforesaid goods. 

من اجل : الحجیرات والحاویات المعدنیة ألغراض 
التحصین، الحجیرات والحاویات المعدنیة ألغراض 
التحصین العسكریة، الحجیرات واألبنیة الحجریة 
المعدنیة ،البستین والمواقع المحصنة المصنوعة 
المحصنة  البستین  ،حیطان  المعدن  من  جزئیًا 
والحاویات  الحجیرات   ، لھا  المكونة  واألجزاء 
المعدنیة لحمل المواد الھبائیة وخصوصًا، الثلج، 
اإلثلب،او  الطین,الحجر،مباني  الرمل،التراب، 
اإلسمنت المستعمل لتشكیل الحواجز او الحیطات 
المحصنة،الحاویات و الحجیرات المعدنیة متعددة 
االجزاء لحمل المواد الھبائیة و خصوصا ، الثلج 
، الرمل ، التراب ، الطین ، الحجر ، مباني االثلب 
أو  الحواجز  لتشكیل  المستخدم  االسمنت  او   ،
المعدنیة  واألقفال  ،المشابك  المحصنھ  الحیطان 
لمباني البستین والمواقع  لربط األجزاء المكونة 
المذكورة  للبضائع  المكونة  األجزاء   ، المحصنة 

أعاله. 
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In the name of: Hesco Bastion 
Limited. 

بأسم : ھسكو باسشین لمتد 

Address: Unit 37, Knowsthorpe 
Gate, Cross Green Industrial Estat, 
Leeds,LS9 0NP, United Kingdme. 

العنوان : یونت 37, كنوستورب جیت , كروس 
جرین اندستریل استیت, لیدس, ال اس 9 0 ان 

بي , المملكة المتحدة . 
Address for Services :  Ramallah  ص.ب:3800البیره/الضفھ  : التبلیغ  عنوان 

الغربیھ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(26)

Trade Mark No.:11071   11071 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 19  19 : في الصنف
Date: 01/02/2005  01/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Non-metallic cages and 
containers for fortification purposes; non-
metallic cages and containers for military 
fortification purposes; non-metallic cages 
and cage-structures, non- metallic bastions 
and gabions ; bastion defence walls and 
component parts thereof; non-metal cages 
and containers for holding particulate m
aterial,namely,snow,sand,earth,mud,s
tones,bulding rubble, or concrete used 
for forming barrier or defence walls for 
multi-compartmental non- metallic cages 
and containers for holding particulate 
material,namely,snow,sand, earth , 
mud,stones,building rubble,or concete 
used for forming barrier or defence 
walls; non-metallic clips and fasteners for 
interconnecting componet parts of bastion 
or gabion structues; component parts of all 
the aforesaid goods. 

المعدنیة  غیر  الحاویات  و  الحجیرات  اجل :  من 
الحاویات  و  الحجیرات   , التحصین  الغراض 
العسكریة  التحصین  الغراض  المعدنیة  غیر 
المعدنیة  غیر  الحجریة  االبنیة  و  الحجیرات   ,
 , المعدنیة  غیر  المحصنھ  المواقع  و  البستین   ,
المكونة  االجزاء  و  المحصنة  البستین  حیطان 
لھا , الحجیرات و الحاویات غیر المعدنیة لحمل 
الرمل   , الثلج   , خصوصا  و  الھبائیة  المواد 
او   , االثلب  مباني   , الحجر   , الطین   , التراب   ,
االسمنت المستعمل لتشكیل الحواجز أو الحیطان 
المعدنیة  غیر  الحاویات  و  للحجیرات  المحصنھ 
متعددة االجزاء لحمل المواد الھبائیة و خصوصا 
، الثلج , الرمل , التراب , الطین , الحجر , مباني 
الحواجز  لتشكیل  المستعمل  االسمنت  أو  االثلب 
غیر  االقفال  و  المشابك   , المحصنة  الحیطان  و 
البستین  لمباني  المكونة  االجزاء  لربط  المعدنیة 
, االجزاء المكونة للبضائع  المواقع المحصنة  و 

المذكورة أعاله 
In the name of: Hesco Bastion 
Limited. 

بأسم : ھیسكو باسشین لمتد 

Address: Unit 37, Knowsthorpe 
Gate, Cross Green Industrial Estat, 
Leeds,LS9 0NP, United Kingdme. 

العنوان : یونت 37و كنوستورب جیت , كروس 
جرین اندستریل استیت, لیدس, ال اس 9 0 ان 

بي, المملكة المتحدة . 
Address for Services :  Ramallah  ص.ب:3800البیره/الضفھ التبلیغ:  عنوان 

الغربیھ 
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(27)

Trade Mark No.:11072   11072 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 24  24 : في الصنف
Date: 01/02/2005  01/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Textiles and textile 
goods; textiles and textil goods 
forming coverings or linings for 
bastion defence walls and component 
parts thereof, for gabions, and for 
protective structures. 

والبضائع  المنسوجات   : اجل  من 
المنسوجة  والبضائع  المنسوجة،المنسوجات 
البستین  لحیطان  بطانات  اغطیةاو  تشكل  التي 
وللمواقع  لھا،  المكونة  واألجزاء  المحصنة 

المحصنة ولألبنیة الواقیة. 
In the name of: Hesco Bastion 
Limited. 

بأسم : ھیسكو باسشین لمتد 

Address: Unit 37, Knowsthorpe 
Gate, Cross Green Industrial Estat, 
Leeds,LS9 0NP, United Kingdme. 

كروس  جیت,  كنوستورب  یونت 37،   : العنوان 
جرین اندستریل استیت , لیدس , ال اس 9 0 ان 

بي المملكة المتحدة . 
Address for Services :  Ramallah  ص.ب:3800البیره/الضفھ  : التبلیغ  عنوان 

الغربیھ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(28)

Trade Mark No.:11073   11073 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 01/02/2005  01/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Training services; training of 
personnel in connection with the erection 
of bastions, gabions , barrier or defence 
walls; training of military personnel in 
connection with the erection of bastions, 
gabions, barrier of deferance walls. 

الموظفین  التدریب،تدریب  خدمات   : اجل  من 
و  المحصنة,  والمواقع  البستین  بناء  مجال  في 
الحواجز او الحیطان المحصنھ ،تدریب الموظفین 
والمواقع  البستین  بناء  مجال  في  العسكرین 

المحصنة والحواجز او الحیطان المحصنة. 
In the name of: Hesco Bastion 
Limited. 

بأسم : ھیسكو باسشین لمتد 

Address: Unit 37, Knowsthorpe Gate, 
Cross Green Industrial Estat, Leeds, 
LS9 0NP, United Kingdme. 

العنوان : یونت 37، كنوستورب جیت , كروس 
جرین اندستریل استیت , لیدس , ال اس 9 0 ان 

بي , المملكة المتحدة . 
Address for Services :  Ramallah  ص.ب:3800البیره/الضفھ  : التبلیغ  عنوان 

الغربیھ 
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(29)

Trade Mark No.:11074   11074 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 6  6 : في الصنف
Date: 01/02/2005  01/02/2005 : التاریخ
In Respect of: bastions and gabions 
at least partly of metal ; bastion and 
gabion defence walls; cage structures 
and multi-compartmental cage 
structures for forming bastions and 
gabions; metallic clips and fasteners 
for interconnectiong component 
parts of bastion or gabion structures; 
component parts of all the aforesaid 
good. 

من اجل : البستین والمواقع المحصنة المصنوعة 
المحصنة  البستین  حیطان   ، المعدن  جزئیًامن 
الحجیریةواألبنیة  االبنیة  المحصنة،  والمواقع 
البستین  لتشكیل  األجزاء  متعددة  الحجیریة 
المعدنیة  واألقفال  المشابك  المحصنة،  والمواقع 
لربط الألجزاء المكونة لمباني البستین والمواقع 
المذكورة  للبضائع  المكونة  األجزاء   ، المحصنة 

اعاله . 

In the name of: Hesco Bastion 
Limited. 

بأسم : ھیسكو باسشین لمتد 

Address: Unit 37, Knowsthorpe 
Gate, Cross Green Industrial Estat, 
Leeds,LS9 0NP, United Kingdme. 

كروس  جیت  كنوستورب   ،37 یونت   : العنوان 
جرین اندستریل استیت لیدس ال اس 9 0 ان بیو 

یونایتد كنج دم. 
Address for Services :  Ramallah  ص.ب:3800البیره/الضفھ  : التبلیغ  عنوان 

الغربیھ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(30)

Trade Mark No.:11075   11075 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 19  19 : في الصنف
Date: 01/02/2005  01/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Non-metallic bastions and 
gabions; bastion and gabion defence walls; 
cage structures and multi-compartmental 
cage structures for foming bastions and 
gabions;non-metallic clips and fasteners 
for interconnecting component parts of 
bastion or gabion structures;component 
parts of all the aforesaid goods. 

من اجل : البستین والمواقع المحصنةغیر المعدنیھ 
المحصنھ  والمواقع  المحصنھ  البستین  ,حیطان 
متعدده  الحجریھ  االبنیة  و  الحجریھ  ,االبنیھ 
المحصنة  المواقع  و  البستین  لتشكیل  االجزاء 
االجزاء  لربط  المعدنیھ  غیر  االقفال  و  ,المشابك 
المحصنة  المواقع  و  البستین  لمباني  المكونة 
أعاله  المذكورة  للبضائع  المكونة  ,االجزاء 

In the name of: Hesco Bastion 
Limited. 

بأسم : ھیسكو باسشین لمتد 
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Address: Unit 37, Knowsthorpe 
Gate, Cross Green Industrial Estat, 
Leeds,LS9 0NP, United Kingdme. 

كروس  جیت  كنوستورب   ،37 یونت   : العنوان 
جرین اندستریل استیت لیدس ال اس 9 0 ان بیو 

یونایتد كنج دم. 
Address for Services :  Ramallah  ص.ب:3800البیره/الضفھ  : التبلیغ  عنوان 

الغربیھ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(31)

Trade Mark No.:11076   11076 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 6  6 : في الصنف
Date: 01/02/2005  01/02/2005 : التاریخ
In Respect of: bstions and gabions 
at least partly of meatal; bastion and 
gabion defence walls;cage structures and 
multi-compartmental cage strucres for 
forming bastions and gabions;metallic 
clips and fasteners for interconnecting 
comonet parts of bastion or gabion 
structures;component parts of all the 
aforesaid goods. 

المصنوعة  المحصنة  والمواقع  البستین   : اجل  من 
جزئیًامن المعدن ، حیطان البستین المحصنة والمواقع 
المحصنة، االبنیة الحجیریةواألبنیة الحجیریة متعددة 
األجزاء لتشكیل البستین والمواقع المحصنة، المشابك 
لمباني  المكونة  االجزاء  لربط  المعدنیة  واألقفال 
المكونة  األجزاء   ، المحصنة  والمواقع  البستین 

للبضائع المذكورة اعاله . 

In the name of: Hesco Bastion 
Limited. 

بأسم : ھیسكو باسشین لمتد 

Address: Unit 37, Knowsthorpe 
Gate, Cross Green Industrial Estat, 
Leeds,LS9 0NP, United Kingdme. 

كروس  جیت  كنوستورب   ،37 یونت   : العنوان 
جرین اندستریل استیت لیدس ال اس 9 0 ان بیو 

یونایتد كنج دم. 
Address for Services :  Ramallah ص.ب:3800البیره/الضفھ   : التبلیغ  عنوان 

الغربیھ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(32)

Trade Mark No.:11077   11077 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 19  19 : في الصنف
Date: 01/02/2005  01/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Non-metallic bastions and 
gabions; bastion and gabion defence walls; 
cage structures and multi-compartmental 
cage structures for foming bastions and 
gabions;non-metallic clips and fasteners 
for interconnecting component parts of 
bastion or gabion structures;component 
parts of all the aforesaid goods. 

من اجل : البستین والمواقع المحصنة غیر المعدنیة، 
 , المحصنھ  المواقع  و  المحصنھ  البستین  حیطان 
األجزاء  متعددة  الحجریة  واالبنیة  الحجریة  األبنیة 
المشابك  المحصنة،  والمواقع  البستین  لتشكیل 
لمباني  المكونة  لربط األجزاء  المعدنیة  غیر  واألقفال 
البستین والمواقع المحصنة، اإلجزاء المكونة للبضائع 

المذكورة اعاله . 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In the name of: Hesco Bastion 
Limited. 

بأسم : ھیسكو باسشین لمتد 

Address: Unit 37, Knowsthorpe 
Gate, Cross Green Industrial Estat, 
Leeds,LS9 0NP, United Kingdme. 

كروس  جیت  كنوستورب   ،37 یونت   : العنوان 
جرین اندستریل استیت لیدس ال اس 9 0 ان بیو 

یونایتد كنج دم. 
Address for Services :  Ramallah  ص.ب:3800البیره/الضفھ  : التبلیغ  عنوان 

الغربیھ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(33)

Trade Mark No.:11078   11078 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 06/02/2005  06/02/2005 : التاریخ
In Respect of: pharmaceutical ,verinary 
, and sanitary prepaartions , dietetic 
substances , food for babies , vitamins 
and mineral supplements and all goods 
mentioned in this class 

وبیطریة  صیدالنیة  اجل:مستحضرات  من 
وموادحمیة،وأغذیة  صحیة،  ،مستحضرات  
وإضافات  وفیتامینات  واألطفال،  للرضع 

معدنیة،وجمیع ما ورد في ھذا الصنف . 
In the name of: BR Pharmaceuticals.  بأسم : بي ار فارماسوتیكالز
Address: Clayton Wood Close, 
West Park Ring Road, Leeds LS16 
6QE,United kingdom 

بارك  كلوز،ویست  وود  كالیتون   : العنوان 
رینج رود، لیدز ال اس 16 6 كیو اي، المملكة 

المتحدة. 
Address for Services:    عنوان التبلیغ :المحامي ثائر یاسر عمرو - رام

اهللا- ص ب 1903 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(34) 

Trade Mark No.:11079   11079 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 06/02/2005  06/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations; 
dietetic substances , food for babies; 
vermin and mineral supplements and 
all goods mentioned in this class. 

من اجل : مستحضرات 
صیدالنیةوبیطریة،مستحضرات 

صحیة،وموادحمیة،وأغذیة للرضع واألطفال، 
وفیتامینات وإضافات معدنیة،وجمیع ما ورد في 

ھذا الصنف . 
In the name of: BR Pharmaceuticals.  بأسم : بي ار فارماسوتیكالز
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Address: Clayton Wood Close, 
West Park Ring Road, Leeds LS16 
6QE,United kingdom 

بارك  كلوز،ویست  وود  كالیتون   : العنوان 
رینج رود، لیدز ال اس 16 6 كیو اي، المملكة 

المتحدة. 
Address for Services:    1903 عنوان التبلیغ : رام اهللا ص ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(35) 

Trade Mark No.:11080   11080 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 06/02/2005  06/02/2005 : التاریخ
In Respect of: all goods in class 5  5 من اجل : جمیع البضائع الداخلةفي الصنف
In the name of: ASSEM 
MOHAMMED AHMAD ABO 
BAKER 

بأسم : عاصم محمد احمد ابو بكر 

Address: NABLUS -RAFIDYA  العنوان : نابلس -رفیدیا
Address for Services:  عنوان التبلیغ :  مكتب المحامي عبد اهللا حسني

عطا اهللا – نابلس  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(36)

Trade Mark No.:11081   11081 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 08/02/2005  08/02/2005 : التاریخ
In Respect of: all good in class 29  الصنف في  الداخلة  البضائع  جمیع   : اجل  من 

 (29)
In the name of: SHAREKATE 
ALKANNAAN LE TEJARA 
ALADELLAH 

بأسم : شركة الكنعان للتجارة العامھ 

Address: JENEIN - ALNAKHELL 
BUILDING 

العنوان : جنین عمارة النخیل 

Address for Services:     عنوان التبلیغ :مكتب المحامي محمد عیسھ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(37)

Trade Mark No.:11082   11082 : العالمة التجاریة رقم
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In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 08/02/2005  08/02/2005 : التاریخ
In Respect of:  من اجل : رب بندورة, كاتش اب
In the name of: AJJAWI STORES  بأسم : محالت العجاوي للتجارة العامة
Address: AJJA-JENIN  العنوان : عجة- جنین
Address for Services :  AJJA-JENIN  عنوان التبلیغ : عجة- جنین
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(38)

Trade Mark No.:11083   11083 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 08/02/2005  08/02/2005 : التاریخ
In Respect of: chocalate spread  من اجل : شوكوالتھ دھن
In the name of: AJJAWI STORES  بأسم : محالت العجاوي للتجارة العامة
Address: AJJA-JENIN  العنوان : عجة- جنین
Address for Services :  AJJA-JENIN  عنوان التبلیغ : عجة- جنین
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(39)

مطلوب حمایة العالمة باللون االحمر و االبیض
Trade Mark No.:11084   11084 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 19  19 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: buiding matei < ials (non-
metallic; non- metallic rigid pipes for 
building ; asphalt ,pitch and bitumen ; 
non- metallic transportable buildings ; 
monuments , not of metal 

من اجل : مواد بناء ( غیر معدنیة ) انابیب صلبة 
غیر معدنیة للبناء ، اسفلت ، زفت وقار ، مباني 
متنقلة غیر معدنیة ، نصب تذكاریة غیر معدنیة 

 .
In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : ا بي بي اسیا براون بوفیري ل تي دي 

Address: Affolternstrasse 44, CH-8050 
Zurich, Switzerland 

العنوان : الوالیات المتحدة االمریكیة 

Address for Services:    الدور الباسل  -عمارة  اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
الثالث ت. / 059769984 

(40)

مطلوب حمایة العالمة باللون االحمر و االبیض
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Trade Mark No.:11085   11085 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 20  20 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: furniture , mirrors , 
picture frames ; goods (not included 
in other classes ) of wood , cork , reed 
, cane , wicker , hom , bone , ivory , 
whalebone , shell , amber , mother-of-
pearl , meerschaum and substitutes 
for all these materials , or of plastics ; 
transportation and conveyor pallets , 
not of metal ; valves or slides , not of 
metal ; plain couplers , not of metal 

منتجات   ، للصور  اطر  مرایا،  أثاث،   : اجل  من 
الخشب  من   ( اخرى  فئات  في  موجودة  غیر   )
واالمالید  والخیزران   ، والقصب  والفلین 
المجدولة ، قرون الحیوانات ، العظام ، العاج ، 
اللؤلؤ  عرق   ، العنبر   ، الصدف   ، الحوث  عظم 
المغنیسیوم  سیلیكات  قوامھ  معدن  المرشوم (   ،
البالستیكیة  المواد  أو  المواد  ھذه  لكل  وبدائل   (
غیر  بسیور  والناقلة  النقل  لوسائل  حشوات   ،
معدنیة، صمامات او ادوات منزلقة غیر معدنیة ، 

قوارن غیر مشكلة غیر معدنیة . 
In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بفري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44,CH 8050 
Zurich ,swizerland 

العنوان : افرولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ سویسرا 

Address for Services:    ت ط3  الباسل  عمارة  اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
 059769884

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(41)

مطلوب حمایة العالمة باللون االحمر و االبیض
Trade Mark No.:11086   11086 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 21  21 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Householdor kitchen 
utensilsand containers (not of precious 
metals or coated therewith);combs 
and sponges;brushes ( except paint 
brushes);brush-making materials; 
articles for cleaning purposes; 
steelwool; unworked orsemi-worked 
glass (except glass used in building 
);glassware,porcelain and earthenware not 
included in other classes 

 ) أومطبخیة  منزلیة  واوعیة  اواني   : اجل  من 
بھا)،امشاط  الثمینةاومطلیة  المعادن  من  لیست 
،قطع اسفنجیة، فراشي ( ماعدا فراشي الدھان)، 
مواد لصناعة الفراشي، مواد الغراض التنظیف، 
صوف فوالذي، زجاج غیر مشكل او شبھ مشكل 
اواني  البناء)،  في  المستخدم  الزجاج  عدا  ما   )
موجودة  غیر  بورسلین وفخاریة  زجاجیة،اواني 

في الفئات االخرى . 
In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بفري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44,CH 8050 
Zurich ,swizerland 

العنوان : افرولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ سویسرا 

Address for Services:    ت ط3  الباسل  عمارة  اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
 059769884
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(42) 

مطلوب حمایة العالمة باللون االحمر و االبیض
Trade Mark No.:11087   11087 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 25  25 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: clothing ,footwear 
,headgear 

من  وغیرھا  قبعات  ,احذیة,  مالبس   : اجل  من 
اغطیة الرأس 

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44, CH8050 
Zurich, swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ, سویسرا 

Address for Services:    الدور الباسل  -عمارة  اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
الثالث ت. / 059769984 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(43)

مطلوب حمایة العالمة باللون االحمر و االبیض
Trade Mark No.:11088   11088 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 26  26 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Lace and embroidarey, 
ribbons and braid buttons, hooks 
and eyes, pins and needles; artificial 
flowers; badges 

من اجل : شریط زینة و مطرزات, أشرطة زخرفیھ 
و أشرطھ زینھ مجدولھ, ازرار, شناكل ,عراوي 
 , اصطناعیھ  ,ورود  ابر  دبابیس,   ( خارجیھ   )

شارات 
In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

تي  ل  بوفیري  براون  اسیا  بي  بي  ي  ا   : بأسم 
دي 

Address: Affolternstrasse 44, CH-8050 
Zurich, Switzerland 

العنوان : سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(44)



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Trade Mark No.:11089   11089 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Advertising; 
public relations; distribution 
of advertisements; business 
management, business management 
consultancy services; information 
in business matters; consultancy 
for the organization and running of 
companies; market research; television 
advertising; publication of advertising 
copy; marketing; distribution of 
advertising material; file management 
by computer; system definition of data 
in computer databases; compilation 
of data in computer databases; 
information in business matters; sales 
promotion; business administration; 
office functions; cost-price analysis; 
business advisory services; personnel 
management consultancy; business 
management and organization 
consultancy; business investigations; I( 
business relocation services; business 
valuation services; economic forecasts; 
drawing up and publication of 
statistics; assistance to commercial or 
industrial firms in the conduct of their 
business; business surveys; business 
research; business organization 
consultancy services; bookkeeping 
services; business management 
resource planning; advice on business 
economics; provision of trade and 
business information; operation of an 
import/export agency; opinion polling; 
organization of exhibitions and trade 
fairs for economic, scientific and 
advertising purposes. 

من اجل : اعالن, عالقات عامة, توزیع اعالنات 
مجال  في  استشاریة  خدمات  مشاریع,  ,ادارة 
التجاریة  المسائل  في  ,معلومات  االعمال  ادارة 
االبحاث   , وادارةالشركات  لتنظیم  استشارات   ,
نسخة  نشر  التلفزیون,  في  السوقیة,االعالن 
تنظیم  اعالنیة,  مادة  توزیع  تسویق,  اعالنیة, 
في  البیانات  نظام  تحدید  بالحاسوب,  الملفات 
بیانات  جمع  الكمبیوتر,  في  البیانات  قواعد 
بالكمبیوتر  البیانات  قواعد  في  وتخزینھا 
,معلومات في المسائل التجاریة, ترویج المبیعات, 
المكتبیة,  والواجبات  المھام  االعمال,  ادارة 
,الخدمات  والسعر  التكالیف  بین  العالقة  تحلیل 
بخصوص  استشارات  التجاریة,  االستشاریة 
ادارة  بخصوص  ,استشارات  المستخدمین  ادارة 
وخدمات  التجاریة,  االبحاث  المشاریع,  وتنظیم 
الى موقع جدید, خدمات  التجاري  نقل المشروع 
االقتصادیة,  التنبؤات  التجاري,  المشروع  تقییم 
االحصائیة,  والتقاریر  الدراسات  ونشر  تخطیط 
تقدیم المساعدة للشركات التجاریة او الصناعیة 
البحث  المشاریع,  تقییم  مشاریعھا,  تشغیل  في 
المشاریع,  لتنظیم  استشاریة  ,خدمات  التجاري 
لمصادر  خطط  الدفاتر,وضع  مسك  خدمات 
بشأن  والمشورة  النصح  تقدیم   , ادارةالمشاریع 
تجاریة  معلومات  ,توفیر  المشاریع  اقتصادیات 
استیراد  مؤسسة  ,تشغیل  للمشاریع  ومعلومات 
,تنظیم  مطروح  رأي  بشأن  ,التصویت  /تصدیر 
تجاریة  الغراض  التجاریة  واالسواق  المعارض 

وعلمیة واعالنیة . 

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

تي  ل  بوفیري  براون  اسیا  بي  بي  ي  ا   : بأسم 
دي 

Address: Affolternstrasse 44, CH-8050 
Zurich, Switzerland 

العنوان : سویسرا 

Address for Services:    الدور الباسل  -عمارة  اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
الثالث ت. / 059769984 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(45)

Trade Mark No.:11090   11090 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Insurance; financial 
affairs including asset management 
and investment activities; monetary 
affairs; financial consultancy; 
project finance; financial analyses; 
clearing transactions; debt collection 
agencies; banking activities; financing 
operations; investments; leasing; 
insurance, and insurance advisory 
services; real-estate affairs and the 
consultancy services relating thereto; 
advisory services relating to project and 
export finance and for compensation 
activities; project guarantee and debt 
finance consultancy services; planning 
and share fmancing of infrastructure 
projects; asset backing; classical 
reinsurance; financial insurance 
and financial reinsurance,and 
iQsurancebrokerage. 

من اجل : التأمین ,الشؤون المالیةبما فیھا تنظیم 
وادارة االصول واالنشطة االستثماریة , الشؤون 
المالیة  الشؤون   , المالیة  االستشاریة   , النقدیة 
للمشاریع ,التحلیالت المالیة, صفقات التخلیص, 
المصرفیة,  االنشطة  الدیون,  تحصیل  مؤسسات 
,التأجیر  االستثمارات  المالیة,  العملیات 
الشؤون  للتأمین,  استثماریة  وخدمات  ,التأمین 
بھا,  المتعلقة  االستشاریة  العقاریةوالخدمات 
الخدمات االستشاریة المتعلقة بالمشاریع والمیالغ 
التعویضات,  وانشطة  بالتصدیر  الخاصة  المالیة 
المشاریع  لضمان  مالیة  استشاریة  خدمات 
البنیة  مشاریع  اسھم  وتمویل  التخطیط  والدین, 
التقلیدي,  التأمین  اعادة  االصول,  دعم  التحتیة, 
التأمین المالي واعادة التأمین المالي ,التوسط في 

اعمال التأمین 

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

تي  ل  بوفیري  براون  اسیا  بي  بي  ي  ا   : بأسم 
دي 

Address: Affolternstrasse 44, CH-8050 
Zurich, Switzerland 

العنوان : سویسرا 

Address for Services:    الدور الباسل  -عمارة  اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
الثالث ت. / 059769984 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(46)

Trade Mark No.:11091   11091 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 37  37 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Building construction, 
repair, installation services including 
related consultancy, maintenance 
repair and preservation work, and 
installation work, in particular 
for industrial plants, installation, 
setting up, maintenance and repair 
of computer hardware and office 
equipment, maintenance of computers 
and computer networks, installation, 
maintenance, repair and interference 
suppression of machines and electrical 
apparatus and systems, installation and 
maintenance of oil lines, underwater 
construction 

خدمات  الترمیم,  والتعمییر,  البناء   : اجل  من 
استشاریة,  خدمات  من  بھا  یتعلق  وما  التركیب 
العمل  على  والمحافظة  الترمیم  اعمال  صیانة, 
الصناعیة  المشاریع  وخاصة  التركیب  واعمال 
الحاسوب  اجھزة  صیانة   , االنشاء   , التركیب   ,
والتجھیزات المكتبیة , صیانة اجھزة الحاسوب و 
شبكات الحاسوب , التركیب , الصیانة , االصالح, 
المكائن  بسبب  الناتج  التشویش  من  التخلص 
واالجھزة واالنظمة الكھربائیة , تركیب وصیانة 

خطوط الزیت, القیام باعمال البناء تحت الماء 

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

تي  ل  بوفیري  براون  اسیا  بي  بي  ي  ا   : بأسم 
دي 

Address: Affolternstrasse 44, CH-8050 
Zurich, Switzerland 

العنوان : سویسرا 

Address for Services:    الدور الباسل  -عمارة  اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
الثالث ت. / 059769984 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(47)

11092 :.Trade Mark No العالمة التجاریة رقم : 11092 
In Class: 38 في الصنف : 38 
Date: 09/02/2005 التاریخ : 09/02/2005 
In Respect of: Telecommunications; data 
transmission, in particular via global 
computer networks; provision of access to 
computer data banks; provision of access 
to global computer networks; collection 
and delivery of messages; message 
sending; electronic messaging services; 
communication through networks. 

وخاصة  البیانات  نقل   , االتصاالت   : اجل  من 
عن طریق شبكات كمبیوتر دولیة , توفیر مدخل 
للوصول الى بنوك البیانات في الكمبیوتر , توفیر 
جمع   , الدولیة  الكمبیوتر  شبكات  الى  مدخل 
خدمات   , الرسائل  ارسال   , الرسائل  وتوصیل 
ارسال الرسائل االلكترونیة , االتصال عن طریق 

الشبكات . 
 1 .In the name of: ABB Asea

 Brown Boveri Ltd
تي  ل  بوفیري  براون  اسیا  بي  بي  ي  ا   : بأسم 

دي 
Address: Affolternstrasse 44, CH-8050 
Zurich, Switzerland 

العنوان : سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(48)

Trade Mark No.:11093   11093 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 39  39 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Transport, in particular 
transport logistics; distribution of 
energy and electricity; distribution 
of water and gas; packaging and 
storage of goods; delivery of goods; 
loading; storage of goods; unloading 
of freight; pipeline consignments; 
freight forwarding; transportation 
and storage of refuse; transportation; 
delivery; organization of journeys; 
distribution and transmission of 
electricity. 

من اجل : النقل وخاصة اعمال النقل اللوجستیة, 
والغاز,  الماء  توزیع  والكھرباء,  الطاقة  توزیع 
البضائع,  توصیل  البضائع,  وتخزین  تغلیف 
التحمیل , تخزین البضائع ,تفریغ الشحن, شحنات 
وتخزین  نقل  الشحن,  ,ارسال  االنابیب  خطوط 
النفایات, النقل, التوصیل,تنظیم الرحالت, توزیع 

ونقل الكھرباء 

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بفري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44,CH 8050 
Zurich ,swizerland 

العنوان : افرولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ سویسرا 

Address for Services:   -تل ط3  عمارة الباسل  اهللا  رام  التبلیغ :  عنوان 
 059769984

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(49)

Trade Mark No.:11094   11094 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 40  40 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Treatment of 
materials; generation of energy; 
generation of alternative energy; 
waste processing; oil processing; air 
conditioning; air purification; air 
improvement; metalworking; refuse 
and waste recycling; paper treatment; 
refining; water treatment; leasing of 
generators; treatment of tissues and 
textiles. 

تولید  الطاقة,  تولید  المواد,  معالجة   : اجل  من 
الطاقة البدیلة, معالجة النفایات, معالجة الزیوت, 
نوعیة  تحسین  الھواء,  ,تنقیة  الھواء  تكییف 
النفایات  تدویر  المعدنیة,  االشغال  الھواء, 
والقمامة, معالجة الورق, التكریر, معالجة المیاه, 
االنسجة  معالجة  الكھربائیة,  المولدات  تأجیر 

الخفیفة والمنسوجات 

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : ا بي بي اسیا براون بوفیري ل تي دي 

Address: Affolternstrasse 44, CH-8050 
Zurich, Switzerland 

العنوان : الوالیات المتحدة االمریكیة 

Address for Services:    الدور الباسل  -عمارة  اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
الثالث ت. / 059769984 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(50)

تحمى العالمة باللون االحمر واللون االبیض
Trade Mark No.:11095   11095 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Education; training; 
entertainment; sporting and cultural 
activities; instruction; organization 
and conducting of seminars; 
sponsorship 

االنشطة  التكریم,  التدریب,  التعلیم,   : اجل  من 
وادارة  ,تنظیم  ,التدریس  والثقافیة  الریاضیة 

الحلقات الدراسیة, الرقابة على المطبوعات 

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : ا بي بي اسیا براون بوفیري ل تي دي 

Address: Affolternstrasse 44, CH-8050 
Zurich, Switzerland 

العنوان : الوالیات المتحدة االمریكیة 

Address for Services:    الدور الباسل  -عمارة  اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
الثالث ت. / 059769984 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(51)

تحمى العالمة باللون االحمر واللون االبیض
Trade Mark No.:11096   11096 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 42  42 : في الصنف



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Providing of food and drink; 
temporary accommodation;medical, hygienic 
and beauty care; veterinary and agricultural 
services; legal services; scientific and industrial 
research; computer programming; services that 
cannot be classified in other classes; provision 
of, « computerprogramson data networks, in 
particular on the Internet and the worldwide 
web; « technical information regarding the use 
of computers, computer hardware, computer 
software and computer networks online 
from a computer database or via computer 
networks; leasing of computer access times; 
licensing of industrial property rights; material 
tesing; utilization of patents; drawingup of 
image reports; industrial design services; 
packaging design services; printing; quality 
assessment; underwater research; maintenance 
of computer sofware; 11 recovery of computer 
data; environmental protection consultancy; 
professional consultancy; design of computer 
sofware; sorting of refuse and recyclable 
materials; leasing of sanitary, instalations; 
leasing of access time to databases; network 
engineering services; scientific and industrial 
research in the field of network technology; 
production of programs for data processing; 
undating of computer sofware;performance of 
chemical analyses; analyses for oil exteraction; 
performance of exporatory drilling operations 
for oil; monitoring of oil wells; environmental 
protection consultancy; production of analyses 
for oil extraction; drawing up of expert reports 
about oil presence; construction consultancy; 
architectural services; leasing of transportable 
structures; consultancy in the field of safety; 
physical research; research in the field of 
chemistry; pharmaceutical consultancy; 
services of physicist; computer consultancy 
services; recovery of computer data; computer 
system analyses; development and investigation 
services with respect to new products; research 
in the field of engineering and machine 
construction; drawing up of technical expert 
reports; engineering work including engineering 
consultancy; construction planning; technical 
project planning and associated consultancy; 
leasing of sofware and data processing equiment; 
software development; building, repair 
and installation work consultancy services; 
engineering services. 

من اجل : توفیر الطعام و الشراب , االقامة المؤقتھ , 
الرعایة الطبیة و الصحیة و الجمالیة , خدمات بیطریة 
و زراعیة , خدمات قانونیة , أبحاث علمیة و صناعیة 
, برمجة الكمبیوتر , خدمات ال یمكن ادراجھا في فئات 
أخرى , توفیر برامج كمبیوتر على شبكات البیانات , و 
خاصة على االنترنت و الشبكة الدولیة , معلومات فنیة 
بشأن استخدام اجھزة الكمبیوتر , أجھزة الكمبیوتر , 
قاعدة  بین  تصل  كمبیوتر  شبكات   , الكمبیوتر  برامج 
البیانات بالكمبیوتر أو عن طریق شبكات الكمبیوتر , 
تأجیر أوقات الدخول الى الكمبیوتر , ترخیص حقوق 
من  االستفادة   , المواد  فحص   , الصناعیة  الملكیة 
خدمات   , بالصور  تقاریر  وضع   , االختراع  براءات 
التصمیم الصناعي , خدمات تصمیم عملیات و أشكال 
أبحاث  اجراء   , الجودة  تقدیر   , الطباعة   , المغلفات 
تحت الماء , صیانة برامج الكمبیوتر , استرجاع بیانات 
الكمبیوتر , استشارات بشأن حمایة البیئة , استشارات 
النفایات  فرز   , كمبیوتر  برامج  تصمیم   , متخصصة 
 , صحیة  تركیبات  تأجیر   , للتدویر  القابلة  المواد  و 
خدمات   , البیانات  قواعد  الى  الدخول  وقت  تأجیر 
في  الصناعیة  و  العلمیة  االبحاث   , الشبكات  ھندسة 
مجال تقنیة الشبكات , انتاج البرامج الخاصة بمعالجة 
التحلیالت  عمل   , الكمبیوتر  برامج  ,تحدیث  البیانات 
الكیمیائیة , تحلیالت خاصة باستخراج البترول , القیام 
البترول  ابار  مراقبة   , البترول  عن  التنقیب  بعملیات 
الالزمة  التحلیالت  عمل   , البیئة  حمایة  استشارات   ,
الستخراج البترول , وضع تقاریر الخبراء الفنیة عن 
وجود البترول , استشارات انشائیة , خدمات معماریة 
, تأجیر منشأت متنقلة , خدمات في مجال السالمة , 
أبحاث فیزیائیة و طبیعة , ابحاث في مجال الكیماء , 
, خدمات  الصیدالنیة  المستحضرات  مجال  في  أبحاث 
 , الكمبیوتر  مجال  في  استشاریة  خدمات   , طبیب 
الكمبیوتر  تحلیالت نظم   , استرجاع بیانات الكمبیوتر 
بالمنتجات  الخاصة  االبحاث  و  التنمیة  خدمات   ,
الجدیدة , أبحاث في مجال ھندسة , و تركیب المكائن 
صیاغة تقاریر الخبراء الفنیة , أعمال ھندسیة تشمل 
التخطیط   , االنشائي  التخطیط   , ھندسیة  استشارات 
تأجیر   ، بھا  الخاصة  االستشارات  و  للمشاریع  الفني 
البرامج و تجھیزات معالجة البیانات , تطویر البرامج 
, خدمات استشاریة خاصة بأعمال البناء و الترمیم و 

التركیب , خدمات ھندسیة. 

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : ا بي بي اسیا براون بوفیري ل تي دي 

Address: Affolternstrasse 44, CH-8050 
Zurich, Switzerland 

العنوان : الوالیات المتحدة االمریكیة 
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Address for Services:    الدور الباسل  -عمارة  اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
الثالث ت. / 059769984 

(52)

Trade Mark No.:11097   11097 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 1  1 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Chemicals used in 
industry , science and photography, as 
well as in agriculture, horticulture and 
forestry; unprocessed artificial resins, 
unproc essed plastics; manures; 
fire extinguishing compositions ; 
tempering and soldering preparations; 
chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances; 
adhesives used in industry; catalysts 

لألغراض  تستخدم  كیماویة  مواد   : اجل  من 
في  وكذلك  والتصویر  والعلمیة  الصناعیة 
وأشجار  المثمرة  األشجار  وزراعة  الزراعة 
مواد   ، معالجة  غیر  صناعیة  أصباغ   ، الغابات 
بالستیكیة غیر معالجة ، مركبات إلطفاء الحریق 
مواد   ، المعادن  ولحام  تقویة  مستحضرات   ،
كیمیائیة لحفظ المواد الغذائیة ، مواد تستخدم في 
 ، الصناعة  في  تستخدم  الصقة  مواد   ، التعلیب 

مواد حفازة 
In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بفري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44,CH 8050 
Zurich ,swizerland 

العنوان : افرولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ سویسرا 

Address for Services:    ت ط3  الباسل  عمارة  اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
 059769884

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(53)

Trade Mark No.:11098   11098 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 2  2 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
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 

اللك  ورنیش  ورنیش,  دھان,  مواد   : اجل  من 
(الكر),مواد حافظة ضد الصدأ وضد تلف الخشب 
,مواد ملونة, مثبتات الوان ,اصباغ طبیعیة خام, 
معادن على شكل رقاقات ومساحیق لعمال الدھان 

والدیكور واصحاب المطابع والفنانیین 
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In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44, CH8050 
Zurich, swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ, سویسرا 

Address for Services:    ت ط3  الباسل  عمارة  اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
 059769884

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(54)

Trade Mark No.:11099   11099 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
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 

من  وغیرھا  القماش  تبیض  مستحضرات   : اجل  من 
المواد المستخدمة في تنظیف المالبس ، مستحضرات 
من  انواع   ، والكشط  والتحزیز  والصقل  التنظیف 
الصابون ، العطور ، اساسیات الزیوت ، مواد التجمیل 
تنظیف  مستحضرات   ، الشعر  تجمیل  مستحضرات   ،

االسنان . 
In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44, CH8050 
Zurich, swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ, سویسرا 

Address for Services:    ت ط3  الباسل  عمارة  اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
 059769884

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(55)

Trade Mark No.:11100   11100 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 4  4 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Industrial oils and 
greases; lubricants; dust absor bing, 
wetting and binding compoitions; 
fuels ( including motor spirit) and 
illuminates; candles, wicks 

صناعیة، مواد تزلیق  من اجل : زیوت وشحوم 
وللترطیب  الغبار  المتصاص  مركبات  (تزییت)، 
المحركات)  محروقات (بما فیھا وقود  واللصق، 

ومواد االضاءة، الشمع، الفتیل. 

In the name of: ABB asea brown 
boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بفري 
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Address: affolternstrasse 44ch8050 
Zurich swizerland 

العنوان : سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(56)

Trade Mark No.:11101   11101 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 6  6 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Common metals and 
their alloys; metal components and 
building materials; transportable 
buildings of metal; buildings of 
metal; materials of metalo for railway 
tracks; nonelectric cables and wires of 
common metal; ironmongery , small 
items of metals hardware; pipes and 
tubes of metal; pipes and tubes of 
any type together with metal parts 
thereof; sates; goods of common metal 
not included in other classes; metal 
conveyor pallets; metal load pallets; 
metal sleeves; metal valves or slides; 
pipe junction parts of metal 

عناصر  وسبائكھا،  معروفھ  معادن   : اجل  من 
معدنیة ومواد بناء، مباني متنقلة من المعدن،مباني 
السكك  قضبان  لصناعة  معدنیة  مواد  معدنیة, 
الحدیدیة، كوابل واسالك غیر كھربائیة من معدن 
معروف، خردوات حدیدیة، قطع صغیرة معدنیة، 
من  وانابیب  مواسیر  معدنیة،  وأنانیب  مواسیر 
أي نوع ومعھا قطع معدنیة، خزائن، منتجات من 
حشوات  أخرى،  فئات  تشملھا  ال  معروف  معدن 
معدنیة لسیور النقل، حشوات معدنیة لالحمال ، 
جلب معدنیة، صمامات وقطع زلق معدنیة، قطع 

معدنیة لربط المواسیر. 

In the name of: ABB asea brown 
boveri Ltd 

بأسم : ال بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44,CH 8050 
Zurich ,swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ سویسرا 

Address for Services:   -تل ط3  عمارة الباسل  اهللا  رام  التبلیغ :  عنوان 
 059769984

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(57)

Trade Mark No.:11102   11102 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 7  7 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
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In Respect of: Machines and machine tools 
and parts thereof, including automated 
machines and machine tools and parts 
thereof; motors and engines (except for 
land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land 
vehicles); agricultural implements other 
than handoperated; electric generators; 
conveyors and transportation equipment; 
conveyor apparatus; conveyor belts and 
tapes; pneumatic conveyors; hoisting 
machines; controlling devices for machines 
or engines; drives; hydraulic drives 
for machines and engines; hydraulic 
motors; robots; turbochargers;pumps; 
compressors; mills; wind-driven 
generators 

وقطع  میكانیكیة  وأدوات  مكائن   : اجل  من 
وأدوات  اوتوماتیكیة  مكائن  فیھا  بما  للمكائن، 
(ماعدا  ومحركات  موتورات  بھا،  خاصة  قطع 
المكائن  لقرن  عناصر   ، البري)  النقل  عربات 
عربات  ماعدا  (الجیر)-  الحركة  نقل  وعناصر 
النقل البري ، ادوات وعدد زراعیة غیر یدویة، 
مولدات كھربائیة، ناقالت حركة بسیور ومعدات 
وأشرطة  سیور  الحركة  ناقالت  اجھزة  نقل، 
بالھواء  تعمل  حركة  ناقالت  الحركة،  ناقالت 
المضغوط، ماكینات رفع، وسائل تحكم للمحركات 
تشغیل  أدوات  تشغیل،  أدوات   ، المكائن  أو 
موتورات  والمكائن،  للمحركات  ھیدرولیكیة 
تربو،  شحن  معدات  ربوتات،  ھیدرولیكیة، 
تعمل  مولدات  مطاحن،  كمبریسوات،  مضخات، 

بقوة الریاح. 
In the name of: ABB asea brown 
boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بفري 

Address: affolternstrasse 44ch8050 
Zurich swizerland 

العنوان : سویسرا 

Address for Services:   -تل ط3  عمارة الباسل  اهللا  رام  التبلیغ :  عنوان 
 059769984

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(58)

Trade Mark No.:11103   11103 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 8  8 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Hand tools and 
implements ( hand-operated ); 
cutlery; razors 

یدویا)،  (تعمل  یدویة  وعدد  أدوات   : اجل  من 
أدوات قطع وقص، أمواس حالقة. 

In the name of: ABB asea brown 
boveri Ltd 

بأسم : ال بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44, CH8050 
Zurich, swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ, سویسرا 

Address for Services:   -تل ط3  عمارة الباسل  اهللا  رام  التبلیغ :  عنوان 
 059769984



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(59)

Trade Mark No.:11104   11104 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

من اجل : أجھزة وادوات ومعدات علمیة وبحریة ومساحیةوكھربائیة وتصویریةوسینمائیة وبصریة, 
واجھزة ومعدات وزن وقیاس وتحلیل وعرض ,واشارات ومراقبة, وقطع لكل ھذه االجھزة واالدوات 
والمعدات االنفة الذكر, اجھزة ووسائل لالنقاذ والتعلیم, اقراص مدمجة, منشورات الكترونیة, اجھزة 
تسجیل او نقل او انتاج الصوت والصورة, اجھزة معالجة الكلمة واجھزة حاسوب, اجھزة معالجة 
مصغرة, برامج كمبیوتر, اجھزة اللیزر,ادوات تحمیل للبطاریات الكھربائیة, مفاتیح كھربائیة توقیتیة ( 
لغیر الساعات ), مكثفات, ادوات تجمیع كھربائیة, مرابط كھربائیة, كوابل وخطوط واسالك كھربائیة, 
علب للبطاریة وعلب ربط, غمد جلدي للكوابل الكھربائیة وخیوط داخلیة للكوابل الكھربائیة مواسیر 
للكوابل الكھربائیة, ادوات الحث الكھرومغناطیسي ,ادوات ووسائل مغنطیسیة لنقل البیانات, اشباه 
موصالت ,اجھزة الكترونیة وكھربائیة, اجھزة وادوات بما فیھا قطع لتولید وتوزیع وامداد الطاقة 
الكھربائیة وخاصة االجھزة البدیلة ( التي تعمل عند انقطاع التیار ), خالیا وقود ,اقراص تسجیل, 
الحساب,  مكائن  النقود,  تسجیل  مكائن  النقدیة  بالقطع  تعمل  التي  وقطع لالجھزة  البیع االلي  مكائن 
معدات واجھزة كمبیوتر لمعالجة البیانات واجھزة كمبیوتر ,اجھزة اطفاء الحریق ,ذاكرات الكترونیة 
حمایة  معدات  بصریة,  اقراص  مغنطیسیة,  اقراص  (مرنھ),  متحركة  وبصریة,اقراص  ومغنطیسیة 
البیانات ,ادوات خارجیة للكمبیوتر,محوالت , مقومات للتیار الكھربائي ,محوالت ثابتھ, قطع للربط 
ثایریستورات,   , كھربائیة  ترانزستورات  بآخر,  كھربائي  تیار  لقرن  مشكلة  غیر  ,ادوات  الكھربائي 
دیودات (صمامات ثنائیة ) عناصر شبھ موصلة للطاقة, محوالت كھربائیة ,مقومات كھربائیة, لوحات 
توزیع وخزائن متشعبة, بطاریات ,دوائر متكاملة ( شرائح) لوحات للدوائر المطبوعة, برامج تشغیل 
الكمبیوتر ,اجھزة تشخیص ( لغیر االغراض الطبیة ),معدات تحكم رقابیة ,ادوات كتم الصوت, ذاكرات 
خاصة بمعدات معالجة البیانات, لوحات وعلب تحكم، مفاتیخ كھربائیة, مرحالت كھربائیة ,مودیمات, 
انابیب الخطوط الكھربائیة, قطع ربط الخطوط الكھربائیة ,اجھزة تنظیم التیار, محساس ( اداة حس ) 
مصھرات, لوحات مفاتیح كھربائیة, فولتامیتر, عداد قاطع التیار ,ادوات قیاس وصممامات للعدادات 
الكھربائیة, ادوات ووسائل تحكم, انظمة للتحكم والمعلومات ,تجمیعات المفاتیح الكھربائیة, تجمیعات 
المفاتیح الكھربائیة الخاصة بالتیار العالي ,تجمیعات المفاتیح الكھربائیة الخاصة بالتیار المنخفض, 
,مفاعالت  محوالت  كھربائیة,  ,كوابل  تیارمباشرعالي  تحویل  تجمیعات  عالي,  تیار  تحویل  خطوط 
وعناصر ومواد عازلة خاصة بھا, محوالت توزیع ,منتجات توزیع الطاقة وخاصة مفاتیح الفولطیة 
المتوسطة واالنظمة المصنوعة مسبقا, قواطع الدوائر الكھربائیة, مقابس كھربائیة ( ذكر وانثى ), 

خالیا شمسیة .



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, analysis, display, signaling and 
checking (supervision) apparatus and instruments and equipment including 
parts for all the aforementioned products, life-saving and teaching apparatus and 
instruments; compact discs; electronic publications; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; data-processing equipment 
and computers; microprocessors; computer software; lasers; loaders for electric 
accumulators; time switches (not for clocks); capacitors; electrical coll ectors; 
electrical clamps; electric cables, lines and wires; accumulator boxes and junction 
boxes; cable core sheath for electrical cables and cable core threads for electric 
cables; cable ducts; inductors; magnetic data carriers; semiconductors; electronic 
and electrical apparatus, apparatus and instruments including parts thereof for 
the generation, distribution and supply of energy, in particular of alternative 
energy; fuel cells; recording disks; automatic vending machines and mechanisms 
for coinoperated apparatus; cash registers; calculating machines»; data 
processing equipment and computers; fife-extinguishing apparatus; electronic, 
magnetic and optical memories, floppy disks, magnetic disks, optical disks; data 
protection equipment; computer peripheral devices; converters; rectifiers; static 
converters; electrical connection parts; plain couplers; electrical transistors, 
thurostors , diodes; power semiconductor components; electrical transformers; 
electrical resistors; distribution panels and manifold cabinets; batteries; 
integrated circuits (chips); printed-circuit boards; computer operating program; 
diagnostic apparatus (not for medical purposes); supervisory control equipment; 
suppressors; memories for data-processing equipment; control boards and 
consoles; switches; electric relays; modems; electric line pipes; connecting parts 
for electric lines; voltage regulators; sensors; fuses; switch panels; voltmeter; 
counter; circuit breakers; measuring instrument and metering valves; control 
devices; control and information systems; switchgear assemblies; high-voltage 
switchgear assemblies; low-voltage switchgear assemblies; overhead power high 
voltage DC transmission lines; power high voltage DC transmission assemblies; 
power cables; transformers, reactors and components and insulation materials 
relating thereto; distribution transformers; power distribution products, in 
particular medium-voltage switchgear and prefabricated systems; power circuit 
breakers; receptacle outlets; solar cells  
In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44, CH8050 
Zurich, swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ, سویسرا 

Address for Services:    ت ط3  الباسل  عمارة  اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
 059769884



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(60)

Trade Mark No.:11105   11105 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 10  10 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: surgical , medical , 
dental and veterinary apparatus 
and instruments , articles ; suture 
materials 

بالجراحة  خاصة  وادوات  اجھزة   : اجل  من 
اطراف   ، البیطري  والطب  واألسنان  والعالج 
 ، بصریة  ادوات   ، اصطناعیة  وأسنان  وعیون 

مواد لخیوط الغرز الجراحیة . 
In the name of: ABB asea brown 
boveri Ltd 

بأسم : ال بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44, CH8050 
Zurich, swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ, سویسرا 

Address for Services:   -تل ط3  عمارة الباسل  اهللا  رام  التبلیغ :  عنوان 
 059769984

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(61)

Trade Mark No.:11106   11106 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 11  11 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: apparatus for lighting 
purposes,and apparatus for heating , 
refrigerating and ventilating purposes , 
including ventilators, sanitation units ; 
ventilation and air conditioning units ; 
apparatus for steam «generating , cooking 
, drying , ventilating , water supply 
and sanitary purposes ; refineries and 
petrochemical plants ; underwater oil 
production plant ; solar collectors ; heat 
pumps ; stoves 

اجھزة   ، االضاءة  الغراض  اجھزة   : اجل  من 
فیھا  بما  والتھویة  والتبرید  التدفئة  الغراض 
 ، الصحیة  التركیبات  وحدات   ، التھویة  مراوح 
لتولید  اجھزة  وتكییف الھواء ،  وحدات للتھویة 
وامداد  والتھویة  والتجفیف  والطبخ  البخار 
ومصانع  مصافي   ، الصحیة  ولالغراض  المیاه 
للبتروكیماویات ، مصانع انتاج الزیت تحت الماء 
الطاقة  ،مجمعات  الشمسیة  الطاقة  مجمعات   ،

الشمسیة ,مضخات حراریة ، مواقد . 
In the name of: ABB asea brown 
boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بفري 

Address: affolternstrasse 44ch8050 
Zurich swizerland 

العنوان : سویسرا 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Address for Services:   -تل ط3  عمارة الباسل  اهللا  رام  التبلیغ :  عنوان 
 059769984

(62) 

Trade Mark No.:11107   11107 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 12  12 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: vehicles ; apparatus 
for locomotion by land , air or water 
; controlling devices for land , air , 
water and rail vehicles ; apparatus 
and machinery for aeronautics ; 
marine propulsion systems ; drive 
machines for land , air , water and rail 
vehicles 

والجوي  للنقل البري  من اجل : عربات, اجھزة 
البري  النقل  لعربات  تحكم  ،وسائل  والبحري 
 ، الحدیدیة  السكك  وعربات  والبحري  والجوي 
اجھزة ومعدات الغراض الطیران وانظمة الدفع 
البحریة ، ماكینات تشغیل للعربات البریة والجویة 

و البحریة والسكك الحدیدیة . 

In the name of: ABB asea brown 
boveri Ltd 

بأسم : ال بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44,CH 8050 
Zurich ,swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ سویسرا 

Address for Services:   -تل ط3  عمارة الباسل  اهللا  رام  التبلیغ :  عنوان 
 059769984

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(63)

Trade Mark No.:11108   11108 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 14  14 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Precious metals and 
their A HOYS and goods in precious 
metals or coated therewith , not 
included in other classes; jewellery 
, precious stones; horological and 
chronometric instruments 

من اجل : معادن ثمینة وسبائكھا واشیاء اخرى 
اما مصنوعة من المعادن الثمینة او مطلیة بھا, 
احجار  مجوھرات,  االخرى,  الفئات  تشملھا  وال 

كریمة, ادوات للساعات واجھزة للتوقیت 

In the name of: ABB asea brown 
boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بفري 

Address: affolternstrasse 44ch8050 
Zurich swizerland 

العنوان : سویسرا 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 

(64) 

Trade Mark No.:11109   11109 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Paper, cardboard and 
goods made from these materials, 
not included in other classes; 
printed matter including pamphlets, 
brochures, manuals, technical 
literature; bookbinding material; T 
photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; 
artist s materials; paint brushes; 
typewriters and office requisites 
(except furniture); instructional and 
teaching material (except apparatus); 
plastic materials for packaging (not 
included in other classes); playing 
cards; printers  type; printing blocks. 

من اجل : الورق ، كرتون ومنتجات اخرى تصنع 
 ، اخرى  فئات  في  موجودة  غیر   ، الورق  من 
البروشورات   ، الكتیبات  فیھا  بما  مطبوعة  مادة 
، الكتالوجات الفنیة ، مواد تجلید وتغلیف الكتب 
لمواد  الالصقة  المواد   ، القرطاسیة   ، الصور   ،
للفنانین  مواد   ، المنزلیة  واألغراض  القرطاسیة 
المستلزمات   ، الطباعة  آالت   ، الرسم  فراشي   ،
تدریبیة  مواد   ،  ( األثاث  عدا  ما   ) المكتبیة 
وتدریسیة ( ما عدا األجھزة ) ، مواد بالستیكیة 
للتغلیف ( غیر موجودة في فئات اخرى ) ، ورق 

اللعب ، حروف الطباعة ، كالشیات الطباعة . 

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44, CH8050 
Zurich, swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ, سویسرا 

Address for Services:    ت ط3  الباسل  عمارة  اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
 059769884

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(65)

Trade Mark No.:11110   11110 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 32  32 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Beer  من اجل : البیره
In the name of: Anheuser-Busch, 
Incorporated 

بأسم : انھوسر-بوش،اینكوربوریتد 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Address: One Busch Place St.  Louis, 
Missouri 63118-1852, U.S.A 

العنوان : الوالیات المتحده 

Address for Services:    74 عنوان التبلیغ : رام اهللا - ص ب
(66)

Trade Mark No.:11111   11111 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: all goods in class 5  5 من اجل : جمیع البضائع في الصنف
In the name of: ALza Corporation  بأسم : الزا كوربوریشن
Address: 1900 Charleston Road , 
Mountain View, CA94039-7210 USA 

ونتین  ما  رود  تشارلستون   1900  : العنوان 
فیو، سي اي-94039 - 7210 الوالیات المتحدة 

األمریكیة 
Address for Services:    – عنوان التبلیغ : المحامیة رانیة غوشة الجابر

مركز الخراز – شارع یافا – ط2-رام اهللا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(67)

Trade Mark No.:11112   11112 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: all goods in class 5  . 5 من اجل : جمیع البضائع في الصنف
In the name of: Johnson & Johnson  بأسم : جونسن أند جونسن
Address: New Jersey Corporation) 
One Johnson & Johnson pLaza New 
Brunswick, New Jersey usa ) 

العنوان : (نیو جرسي كوربوریشن)ون جونسن 
جرسي  نیوبرونزویك،نیو  بالزا  جونسون  اند 

الوالیات المتحدة االمریكیة 
Address for Services:    – عنوان التبلیغ : المحامیة رانیة غوشة الجابر

مركز الخراز – شارع یافا – ط2-رام اهللا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(68)

Trade Mark No.:11113   11113 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: all goods in class 3  .3 من اجل : جمیع البضائع في الصنف
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In the name of: Johnson & Johnson  بأسم : جونسون أند جونسون
Address: New Jersey Corporation) 
One Johnson & Johnson pLaza New 
Brunswick, New Jersey usa ) 

العنوان : (نیو جرسي كوربوریشن)ون جونسن 
جرسي  نیوبرونزویك،نیو  بالزا  جونسون  اند 

الوالیات المتحدة االمریكیة 
Address for Services:    – عنوان التبلیغ : المحامیة رانیة غوشة الجابر

مركز الخراز – شارع یافا – ط2-رام اهللا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(69)

Trade Mark No.:11114   11114 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: all goods in class 5  . 5 من اجل : جمیع البضائع في الصنف
In the name of: Johnson & Johnson  بأسم : جونسون أند جونسون
Address: New Jersey Corporation) 
One Johnson & Johnson pLaza New 
Brunswick, New Jersey usa ) 

العنوان : (نیو جرسي كوربوریشن)ون جونسن 
جرسي  نیوبرونزویك،نیو  بالزا  جونسون  اند 

الوالیات المتحدة االمریكیة 
Address for Services:    – عنوان التبلیغ : المحامیة رانیة غوشة الجابر

مركز الخراز – شارع یافا – ط2-رام اهللا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(70)

Trade Mark No.:11115   11115 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: all goods in class 3  . 3 من اجل : جمیع البضائع في الصنف
In the name of: Johnson & Johnson  بأسم : جونسون أند جونسون
Address: New Jersey Corporation) 
One Johnson & Johnson pLaza New 
Brunswick, New Jersey usa ) 

العنوان : (نیو جرسي كوربوریشن)ون جونسن 
جرسي  نیوبرونزویك،نیو  بالزا  جونسون  اند 

الوالیات المتحدة االمریكیة 
Address for Services:    – عنوان التبلیغ : المحامیة رانیة غوشة الجابر

مركز الخراز – شارع یافا – ط2-رام اهللا
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(71)

Trade Mark No.:11116   11116 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 17  17 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: rubber percha gum 
asbestos mica and goods made from 
these materials and not included in 
other classes plastics in extruded from 
for use in manufacture synthetic fibers 
not for textiles purposes packing 
stopping and insulating materials 
insulators insulating foamed materiels 
flexible pipes not of metalacoustic 
insulation materials pipe junction 
parts not of metal 

شبیھة  مادة   ) غاتابرشا   ، مطاط   : اجل  من 
مایكة   ، اسبستوس   ، صمغیة  مواد   ،( بالمطاط 
ھذه  من  تصنع  واشیاء   ،( زجاجیة  شبھ  مادة   )
مواد   ، االخرى  الفئات  في  موجودة  غیر  المواد 
والیاف  الصناعة  في  تستخدم  مشكلة  بالستیكیة 
مواد   ، المنسوجات  الغراض  لیست  اصطناعیة 
مواد   ، عوازل   ، وعزل  التسرب  ومنع  تغلیف 
عازلة ، مواد برغوة ، أنابیب مرنة غیر معدنیة 
، مواد عازلة للصوت ، قطع لربط االنابیب غیر 

المعدنیة . 
In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44, CH8050 
Zurich, swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ, سویسرا 

Address for Services:    ت ط3  الباسل  عمارة  اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
 059769884

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(72)

Trade Mark No.:11117   11117 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 18  18 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Leather and imitations 
of leather , and goods made of these 
materials and not included in other 
classes ; animal skins , hides trunks 
and traveling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips , 
harness and saddlery 

من اجل : جلد و جلد مقلد و منتجات مصنوعھ 
 , أخرى  فئات  في  موجوده  غیر  المواد  ھذه  من 
حقائب   , مدبوغھ  حیوانیھ  جلود   , حیوانات  جلد 
مظالت   , شمسیات   , سفر  حقائب  و  ضخمھ 
شمسیھ ( للنساء ) , عكاكیز , أسواط ( كرابیج 
) , عدة تجھیز الحصان الى العربھ و كذلك سرج 

الحصان 
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In the name of: ABB asea brown 
boveri Ltd 

بأسم : ال بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44, CH8050 
Zurich, swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ, سویسرا 

Address for Services:   -تل ط3  عمارة الباسل  اهللا  رام  التبلیغ :  عنوان 
 059769984

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(73)

Trade Mark No.:11118   11118 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 19  19 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: buiding matei < ials 
(non-metallic; non- metallic rigid 
pipes for building ; asphalt ,pitch and 
bitumen ; non- metallic transportable 
buildings ; monuments , not of metal 

من اجل : مواد بناء (غیر معدنیة), انابیب صلبة 
مباني  وقار,  ,زفت  ,اسفلت  للبناء  معدنیة  غیر 
متنقلة غیر معدنیة, نصب تذكاریة غیر معدنیة. 

In the name of: ABB asea brown 
boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بفري 

Address: affolternstrasse 44ch8050 
Zurich swizerland 

العنوان : افرولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ سویسرا 

Address for Services:   -تل ط3  عمارة الباسل  اهللا  رام  التبلیغ :  عنوان 
 059769984

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(74)

Trade Mark No.:11119   11119 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 20  20 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
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In Respect of: furniture , mirrors , 
picture frames ; goods (not included 
in other classes ) of wood , cork , reed 
, cane , wicker , hom , bone , ivory , 
whalebone , shell , amber , mother-of-
pearl , meerschaum and substitutes 
for all these materials , or of plastics ; 
transportation and conveyor pallets , 
not of metal ; valves or slides , not of 
metal ; plain couplers , not of metal 

من اجل : اثاث, مرایا, اطر للصور ,منتجات( غیر 
والفلین  الخشب  من   ( اخرى  فئات  في  موجوده 
والقصب, والخیزران واالمالید المجدولة, قرون 
الحیوانات, العظام, العاج, عظم الحوت, الصدف, 
قوامة  معدن   ) المرشوم  اللؤلؤ,  عرق  العنبر, 
المواد  ھذه  لكل  وبدائل   ( المغنیسیوم  سیلیكات 
النقل  لوسائل  حشوات  البالستیكیة,  المواد  او 
والناقلة بسیور غیر معدنیة, صمامات او ادوات 
غیر  مشكلة  غیر  قوارن  معدنیة,  غیر  منزلقة 

معدنیة . 
In the name of: ABB asea brown 
boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بفري 

Address: affolternstrasse 44ch8050 
Zurich swizerland 

العنوان : افرولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ سویسرا 

Address for Services:   -تل ط3  عمارة الباسل  اهللا  رام  التبلیغ :  عنوان 
 059769984

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(75)

Trade Mark No.:11120   11120 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 21  21 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: household or kitchen 
utensils and containers ( not of 
precious metals or coated therewith 
) combs and sponges ;brushers ( 
except paint brushes); brush -making 
materials; articles for cleaning 
purposes ;steelwool; unworked or 
semi- worked glass ( except glass used 
in building ); glassware, porcelain 
and eathenware not included in other 
classes 

 ) ومطبخیة  منزلیة  واوعیة  اواني   : اجل  من 
لیست من المعادن الثمینة او مطلیة بھا) ,امشاط 
,قطع اسفنجیة, فراشي ( ما عدا فراشي الدھان ), 
مواد لصناعة الفراشي ,مواد الغراض التنظیف, 
صوف فوالذي, زجاج غیر مشكل او شبھ مشكل 
اواني  البناء),  في  المستخدم  الزجاج  عدا  ما   )
زجاجیة, اواني بورسلین وفخاریة غیر موجودة 

في الفئات االخرى . 

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بفري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44,CH 8050 
Zurich ,swizerland 

العنوان : افرولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ سویسرا 

Address for Services:   -تل ط3  عمارة الباسل  اهللا  رام  التبلیغ :  عنوان 
 059769984



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(76)

Trade Mark No.:11121   11121 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 25  25 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: clothing, footwear, 
headgear 

من  وغیرھا  قبعات  ,احذیة,  مالبس   : اجل  من 
اغطیة الرأس 

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بفري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44,CH 8050 
Zurich ,swizerland 

العنوان : افرولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ سویسرا 

Address for Services:   -تل ط3  عمارة الباسل  اهللا  رام  التبلیغ :  عنوان 
 059769984

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(77)

Trade Mark No.:11122   11122 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 26  26 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Lace and embroidarey, 
ribbons and braid buttons, hooks 
and eyes, pins and needles; artificial 
flowers ; badegs 

من اجل : شریط زینھ ومطرزات, اشرطة زخرفیة 
,عراوي  شناكل  ازرار,  مجدولة,  زینھ  واشرطة 
اصطناعیة,  ورود  ,ابر,  دبابیس  خارجیة)   )

شارات. 
In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بفري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44,CH 8050 
Zurich ,swizerland 

العنوان : افرولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ سویسرا 

Address for Services:   -تل ط3  عمارة الباسل  اهللا  رام  التبلیغ :  عنوان 
 059769984



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(78)

Trade Mark No.:11123   11123 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Advertising; 
public relations; distribution 
of advertisements; business 
management, business management 
consultancy services; information 
in business matters; consultancy 
for the organization and running of 
companies; market research; television 
advertising; publication of advertising 
copy; marketing; distribution of 
advertising material; file management 
by computer; system definition of data 
in computer databases; compilation 
of data in computer databases; 
information in business matters; sales 
promotion; business administration; 
office functions; cost-price analysis; 
business advisory services; personnel 
management consultancy; business 
management and organization 
consultancy; business investigations; I( 
business relocation services; business 
valuation services; economic forecasts; 
drawing up and publication of 
statistics; assistance to commercial or 
industrial firms in the conduct of their 
business; business surveys; business 
research; business organization 
consultancy services; bookkeeping 
services; business management 
resource planning; advice on business 
economics; provision of trade and 
business information; operation of an 
import/export agency; opinion polling; 
organization of exhibitions and trade 
fairs for economic, scientific and 
advertising purposes. 

من اجل : اعالن, عالقات عامة, توزیع اعالنات, 
مجال  في  استشاریة  خدمات  المشاریع,  ادارة 
التجاریة,  المسائل  في  معلومات  االعمال,  ادارة 
االبحاث  الشركات,  وادارة  لتنظیم  استشارات 
نسخة  نشر  التلفزیون,  في  االعالن  السوقیة, 
تنظیم  اعالنیة,  مادة  توزیع  تسویق,  اعالنیة, 
في  البیانات  نظام  تحدید  بالحاسوب,  الملفات 
بیانات  جمع  الكمبیوتر,  في  البیانات  قواعد 
بالكمبیوتر,  البیانات  قواعد  في  وتخزینھا 
معلومات في المسائل التجاریة, ترویج المبیعات, 
المكتبیة,  والواجبات  المھام  االعمال,  ادارة 
الخدمات  والسعر,  التكالیف  بین  العالقة  تحلیل 
بخصوص  استشارات  التجاریة,  االستشاریة 
ادارة  بخصوص  استشارات  المستخدمین,  ادارة 
وخدمات  التجاریة,  االبحاث  المشاریع,  وتنظیم 
الى موقع جدید, خدمات  التجاري  نقل المشروع 
االقتصادیة,  التنبؤات  التجاري,  المشروع  تقییم 
االحصائیة  والتقاریر  الدراسات  ونشر  تخطیط 
,تقدیم المساعدة للشركات التجاریة او الصناعیة 
البحث  المشاریع,  تقییم  مشاریعھا,  تشغیل  في 
المشاریع,  لتنظیم  استشاریة  خدمات  التجاري, 
لمصادر  خطط  الدفاتر,وضع  مسك  خدمات 
بشأن  والمشورة  النصح  تقدیم  ادارةالمشاریع, 
تجاریة  معلومات  توفیر  المشاریع,  اقتصادیات 
استیراد  مؤسسة  تشغیل  للمشاریع,  ومعلومات 
,تنظیم  مطروح  رأي  بشأن  التصویت  /تصدیر, 
تجاریة  الغراض  التجاریة  واالسواق  المعارض 

وعلمیة واعالنیة . 

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بفري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44,CH 8050 
Zurich ,swizerland 

العنوان : افرولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ سویسرا 

Address for Services:   -تل ط3  عمارة الباسل  اهللا  رام  التبلیغ :  عنوان 
 059769984



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(79)

Trade Mark No.:11124   11124 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Insurance; financial 
affairs including asset management 
and investment activities; monetary 
affairs; financial consultancy; 
project finance; financial analyses; 
clearing transactions; debt collection 
agencies; banking activities; financing 
operations; investments; leasing; 
insurance, and insurance advisory 
services; real-estate affairs and 
the consultancy services relating 
thereto; advisory services relating 
to project and export finance 
and for compensation activities; 
project guarantee and debt finance 
consultancy services; planning and 
share fmancing of infrastructure 
projects; asset backing; classical 
reinsurance; financial insurance 
and financial reinsurance,and 
iQsurancebrokerage. 

من اجل : التأمین ,الشؤون المالیةبما فیھا تنظیم 
وادارة االصول واالنشطة االستثماریة , الشؤون 
المالیة  الشؤون   , المالیة  االستشاریة   , النقدیة 
للمشاریع ,التحلیالت المالیة, صفقات التخلیص, 
المصرفیة  االنشطة  الدیون,  تحصیل  مؤسسات 
التأجیر,  ,االستثمارات,  المالیة  ,العملیات 
الشؤون  للتأمین,  استثماریة  وخدمات  التأمین 
بھا,  المتعلقة  االستشاریة  العقاریةوالخدمات 
الخدمات االستشاریة المتعلقة بالمشاریع والمیالغ 
التعویضات,  وانشطة  بالتصدیر  الخاصة  المالیة 
المشاریع  لضمان  مالیة  استشاریة  خدمات 
البنیة  مشاریع  اسھم  وتمویل  التخطیط  والدین, 
التقلیدي,  التأمین  ,اعادة  االصول  دعم  التحتیة, 
التأمین المالي واعادة التأمین المالي, التوسط في 

اعمال التأمین 

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بوفري لیمتد 

Address: affolternstrasse44,ch-8050 
Zurich,switzeland 

العنوان : سویسرا 

Address for Services:    الدور الباسل  -عمارة  اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
الثالث ت. / 059769984 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(80)

Trade Mark No.:11125   11125 : العالمة التجاریة رقم



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Class: 37  37 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Building construction, 
repair, installation services including 
related consultancy, maintenance repair 
and preservation work, and installation 
work, in particular for industrial plants, 
installation, setting up, maintenance and 
repair of computer hardware and office 
equipment, maintenance of computers 
and computer networks, installation, 
maintenance, repair and interference 
suppression of machines and electrical 
apparatus and systems, installation and 
maintenance of oil lines, underwater 
construction 

من اجل : اعمال البناء والتعمیر، الترمیم، خدمات 
استشاریھ،  خدمات  من  بھا  یتعلق  وما  التركیب 
العمل  على  والمحافظة  الترمیم  صیانة,اعمال 
الصناعیة،  المشاریع  وخاصة  التركیب  واعمال 
الحاسوب  اجھزة  صیانة  االنشاء،  التركیب، 
الحاسوب  اجھزة  صیانة  المكتبیھ،  والتجھیزات 
وشبكات الحاسوب، التركیب، الصیانة، اإلصالح، 
المكائن  بسبب  الناتج  التشویش  من  التخلص 
وصیانة  تركیب  الكھربائیة،  واألنظمة  واألجھزة 

خطوط الزیت، القیام بأعمال البناء تحت الماء. 

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بوفري لیمتد 

Address: affolternstrasse44,ch-8050 
Zurich,switzeland 

العنوان : سویسرا 

Address for Services:    الدور الباسل  -عمارة  اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
الثالث ت. / 059769984 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(81)

Trade Mark No.:11126   11126 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Telecommunications; data 
transmission, in particular via global 
computer networks; provision of access to 
computer data banks; provision of access 
to global computer networks; collection 
and delivery of messages; message 
sending; electronic messaging services; 
communication through networks. 

وخاصة  البیانات  نقل   , االتصاالت   : اجل  من 
عن طریق شبكات كمبیوتر دولیة , توفیر مدخل 
للوصول الى بنوك البیانات في الكمبیوتر , توفیر 
جمع   , الدولیة  الكمبیوتر  شبكات  الى  مدخل 
خدمات   , الرسائل  ارسال   , الرسائل  وتوصیل 
ارسال الرسائل االلكترونیة , االتصال عن طریق 

الشبكات . 
In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بفري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44,CH 8050 
Zurich ,swizerland 

العنوان : افرولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ سویسرا 

Address for Services:    ت ط3  الباسل  عمارة  اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
 059769884



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(82)

Trade Mark No.:11127   11127 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 39  39 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Transport, in particular 
transport logistics; distribution of 
energy and electricity; distribution 
of water and gas; packaging and 
storage of goods; delivery of goods; 
loading; storage of goods; unloading 
of freight; pipeline consignments; 
freight forwarding; transportation 
and storage of refuse; transportation; 
delivery; organization of journeys; 
distribution and transmission of 
electricity. 

من اجل : النقل ,وخاصة اعمال النقل اللوجستیة, 
والغاز,  الماء  توزیع  والكھرباء,  الطاقة  توزیع 
البضائع,  توصیل  البضائع,  وتخزین  تغلیف 
التحمیل , تخزین البضائع, تفریغ الشحن, شحنات 
وتخزین  نقل  الشحن,  ,ارسال  االنابیب  خطوط 
النفایات ,النقل, التوصیل, تنظیم الرحالت, توزیع 

ونقل الكھرباء 

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بوفیري ل تي دي 

Address: Affolternstrasse 44,CH-8050 
Zurich, Switzerland 

العنوان : سویسرا 

Address for Services:   -تل ط3  عمارة الباسل  اهللا  رام  التبلیغ :  عنوان 
 059769984

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(83)

Trade Mark No.:11128   11128 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 40  40 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Treatment of materials; 
generation of energy; generation of 
alternative energy; waste processing; 
oil processing; air conditioning; 
air purification; air improvement; 
metalworking; refuse and waste 
recycling; paper treatment; refining; 
water treatment; leasing of generators; 
treatment of tissues and textiles. 

,تولید  الطاقة  تولید  المواد,  معالجة   : اجل  من 
الطاقة البدیلة, معالجة النفایات, معالجة الزیوت, 
نوعیة  تحسین  الھواء,  الھواء,تنقیة  تكییف 
النفایات  تدویر  المعدنیة,  االشغال  الھواء, 
والقمامة, معالجة الورق ,التكریر, معالجة المیاه, 
االنسجة  معالجة  الكھربائیة,  المولدات  تأجیر 

الخفیفة والمنسوجات 
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In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بوفیري ل تي دي 

Address: Affolternstrasse 44,CH-8050 
Zurich, Switzerland 

العنوان : سویسرا 

Address for Services:   -تل ط3  عمارة الباسل  اهللا  رام  التبلیغ :  عنوان 
 059769984

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(84)

Trade Mark No.:11129   11129 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Education; training; 
entertainment; sporting and cultural 
activities; instruction; organization 
and conducting of seminars; 
sponsorship 

األنشطة  التكریم،  التدریب،  التعلیم،   : اجل  من 
وادارة  تنظیم  التدریس،  والثقافیة،  الریاضیة 

الحلقات الدراسیة، الرقابة على المطبوعات. 

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

تي  ل  بوفیري  براون  اسیا  بي  بي  ي  ا   : بأسم 
دي 

Address: Affolternstrasse 44, CH-8050 
Zurich, Switzerland 

العنوان : سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(85)

Trade Mark No.:11130   11130 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 42  42 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Providing of food and drink; 
temporary accommodation;medical, hygienic 
and beauty care; veterinary and agricultural 
services; legal services; scientific and industrial 
research; computer programming; services that 
cannot be classified in other classes; provision 
of, « computerprogramson data networks, in 
particular on the Internet and the worldwide; 
« technical information regarding the use of 
computers, computer hardware, computer 
software and computer networks online 
from a computer database or via computer 
networks; leasing of computer access times; 
licensing of industrial property rights; material 
tesing; utilization of patents; drawingup of 
image reports; industrial design services; 
packaging design services; printing; quality 
assessment; underwater research; maintenance 
of computer sofware; 11 recovery of computer 
data; environmental protection consultancy; 
professional consultancy; design of computer 
sofware; sorting of refuse and recyclable 
materials; leasing of sanitary, instalations; 
leasing of access time to databases; network 
engineering services; scientific and industrial 
research in the field of network technology; 
production of programs for data processing; 
undating of computer sofware;performance of 
chemical analyses; analyses for oil exteraction; 
performance of exporatory drilling operations 
for oil; monitoring of oil wells; environmental 
protection consultancy; production of analyses 
for oil extraction; drawing up of expert reports 
about oil presence; construction consultancy; 
architectural services; leasing of transportable 
structures; consultancy in the field of safety; 
physical research; research in the field of 
chemistry; pharmaceutical consultancy; 
services of physicist; computer consultancy 
services; recovery of computer data; computer 
system analyses; development and investigation 
services with respect to new products; research 
in the field of engineering and machine 
construction; drawing up of technical expert 
reports; engineering work including engineering 
consultancy; construction planning; technical 
project planning and associated consultancy; 
leasing of sofware and data processing equiment; 
software development; building, repair 
and installation work consultancy services; 
engineering services. 

المؤقتة,  االقامة  والشراب,  الطعام  توفیر   : اجل  من 
بیطریة  خدمات  والصحیة والجمالیة,  الطبیة  الرعایة 
وصناعیة,  علمیة  ابحاث  قانونیة,  خدمات  وزراعیة, 
برمجة الكمبیوتر, خدمات ال یمكن ادراجھا في فئات 
اخرى, توفیر برامج الكمبیوتر على شبكات البیانات, 
وخاصة على االنترنت والشبكة الدولیة, معلومات فنیة 
الكمبیوتر,  ,اجھزة  الكمبیوتر  اجھزة  استخدام  بشأن 
قاعدة  بین  تصل  كمبیوتر  شبكات  الكمبیوتر,  برامج 
عن طریق شبكات الكمبیوتر,  بالكمبیوتر او  البیانات 
حقوق  ترخیص  الدخول الى الكمبیوتر,  اوقات  تأجیر 
الملكیة الصناعیة, فحص المواد, االستفادة من براءات 
التصمیم  خدمات  بالصور,  تقاریر  وضع  االختراع, 
الصناعي, خدمات تصمیم عملیات واشكال المغلفات, 
الماء  تحت  ابحاث  ,اجراء  الجودة  تقدیر  الطباعة, 
,صیانة برامج الكمبیوتر, استرجاع بیانات الكمبیوتر, 
استشارات بشأن حمایة البیئة, استشارات متخصصة, 
تصمیم برامج كمبیوتر, فرز النفایات والمواد القایلة 
الدخول  وقت  تأجیر  صحیة,  تركیبات  تأجیر  للتدویر, 
الى قواعد البیانات, خدمات ھندسة الشبكات, االبحاث 
انتاج  الشبكات,  تقنیة  مجال  في  والصناعیة  العلمیة 
برامج  تحدیث  البیانات,  بمعالجة  الخاصة  البرامج 
تحلیالت  الكیمیائیة,  التحلیالت  عمل  الكمبیوتر, 
التنقیب  بعملیات  القیام  البترول,  باستخراج  خاصة 
حمایة  ,استشارات  البترول  ,مراقبةابار  البترول  عن 
البترول,  الستخراج  الالزمة  التحلیالت  عمل  البیئة, 
البترول,  وجود  عن  الفنیة  الخبراء  تقاریر  وضع 
منشأت  تأجیر  معماریة,  خدمات  انشائیة,  استشارات 
في مجال الكیمیاء,ابحاث  ابحاث  في,  متنقلة, خدمات 
طبیب,  خدمات  الصیدالنیة,  المستحضرات  مجال  في 
استرجاع  الكمبیوتر,  مجال  في  استشاریة  خدمات 
خدمات  الكمبیوتر,  نظم  تحلیالت  الكمبیوتر,  بیانات 
التنمیة واالبحاث الخاصة بالمنتجات الجدیدة, ابحاث 
تقاریر  صیاغة  المكائن,  وتركیب  ھندسة,  مجال  في 
استشارات  تشمل  ھندسیة  ,اعمال  الفنیة  الخبراء 
ھندسیة, التخطیط االنشائي, التخطیط الفني للمشاریع 
واالستشارات الخاصة بھا, تأجیر البرامج وتجھیزات 
معالجة البیانات ,تطویر ا لبرامج, خدمات استشاریة 
خدمات  والتركیب,  والترمیم  البناء  باعمال  خاصة 

ھندسیة . 

 In the name of: ABB Asea Brown
 Boveri Ltd

بأسم : ا ي بي بي اسیا براون بوفیري ل تي دي 

Address: Affolternstrasse 44, CH-8050 
Zurich, Switzerland 

العنوان : سویسرا 
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Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 

(86)

Trade Mark No.:11131   11131 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 1  1 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Chemicals used in industry, 
science and photography, as well as in 
agriculture , horticulture and forestry; 
unprocessed artifical resins, unprocessed 
plastics; manures ; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for 
preserving foodstuffs; tanning substances ; 
adhesives used in industry; catalysts. 

لالغراض  تستخدم  كیمیائیة  المواد   : اجل  من 
في  وكذلك  والتصویر  والعلمیة  الصناعیة 
أشجار  و  المثمره  االشجار  وزراعة  الزراعة 
, مواد  أصباغ االصطناعیةغیر معالجة  الغابات, 
الطفاء الحریق  ,مركبات  معالجة  بالستیكیھ غیر 
مواد   , المعادن  لحام  و  تقویة  مستحضرات   ,
تستخدم  مواد   , الغذائیھ  المواد  لحفظ  كیمیائیة 
الصقة تستخدم في الصناعة  مواد   , في التعلیب 

, مواد حفازة 
In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي أسیا براون بفري لیمتد 

Address: affolternstrasse44,ch-8050 
Zurich,switzeland 

العنوان : سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(87)

Trade Mark No.:11132   11132 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 2  2 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
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 

اللك  ورنیش   , ورنیش   , دھان  مواد   : اجل  من 
(الكر ) , مواد حافظة ضدالصدأ و ضد تلف الخشب 
طبیعیة  أصباغ   , ألوان  مثبتات   ‘ ملونھ  مواد   ,
خام ‘ معادن على شكل رقاقات و مساحبق لعمال 
الدھان و الدیكور و أصحاب المطابع و الفنانین 

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي أسیا براون بفري لیمتد 

Address: affolternstrasse44,ch-8050 
Zurich,switzeland 

العنوان : سویسرا 
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Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 

(88)

Trade Mark No.:11133   11133 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
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 

من اجل : مستحضرات تبییض القماش و غیرھا 
المالبس,  تنظیف  في  المستخدمھ  المواد  من 
و  التحزیز  و  الصقل  و  التنظیف  مستحضرات 
الكشط ,أنواع من الصابون, العطور , أساسیات 
تجمیل  مستحضرات   , التجمیل  مواد   , الزیوت 

الشعر , مستحضرات تنظیف االسنان 
In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44, CH8050 
Zurich, swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ, سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(89)

Trade Mark No.:11134   11134 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 4  4 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Industrial oils and 
greases; lubricants; dust absor bing, 
wetting and binding compoitions; 
fuels ( including motor spirit) and 
illuminates; candles, wicks 

تزلیق  صناعیھ,مواد  زیوت و شحوم  من اجل : 
(تزییت ),مركبات المتصاص الغبار و للترطیب و 
اللصق , محروقات ( بما فیھا و قود المحركات )

و مواد االضاءة , الشمع , الفتیل 

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44, CH8050 
Zurich, swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ, سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 

(90)

Trade Mark No.:11135   11135 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 6  6 : في الصنف
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In Respect of: common metals and 
their alloys ; metal components and 
building materials ; transportable 
buildings of metal ;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 ; pipes and tubes of any 
type together with metal parts thereof 
; sates ; goods of common metal load 
pallets ; metal sleeves ;metal conveyor 
pallets ; metal load pallets ; metal 
sleeves ; metal valves or slides ; pipe 
junction parts of metal 

 , سبائكھا  و  معروفھ  معادن   : اجل  من 
من  متنقلھ  مباني   , بناء  مواد  و  عناصرمعدنیھ 
لصناعھ  معدنیھ  مواد   , معدنیھ  مباني  المعدن, 
غیر  أسالك  و  كوابل   , الحدیدیھ  السكك  قضبان 
 , حدیدیھ  كھربائیھ من معدن معروف, خردوات 
معدنیھ,  أنابیب  و  مواسیر  معدنیھ,  صغیرة  قطع 
قطع  معھا  و  نوع  أي  من  أنابیب  و  مواسیر 
معروف  معدن  من  منتجات   , خزائن   , معدنیھ 
, حشوات معدنیھ لسیور  تشملھا فئات أخرى  ال 
النقل , حشوات معدنیھ لألحمال , جلب معدنیھ , 
صمامات و قطع زلق معدنیھ , قطع معدنیھ لربط 

المواسیر 

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44, CH8050 
Zurich, swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ, سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(91)

Trade Mark No.:11136   11136 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 7  7 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
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In Respect of: machines and machine 
tools and parts thereof , including 
automated machines and machine 
tools and parts thereof ; motors and 
engines (except for land vehicles 
);machinecoupling and transmission 
components (except for land vehicles 
);agricultural implements other than 
hand operated ;electric gener ators 
;conveyor belts and tapes ;pneumatic 
conveyors ; hoisting machines 
;controlling devices for machines or 
engines;drives ;hydraulic drives for 
machines and engines ;hydraulic 
motors ;robots ;turbochargers ; 
pumps ;compressors; mills; wind-
driven generators 

قطع  و  میكانیكیھ  أدوات  و  مكائن   : اجل  من 
أدوات  و  أوتوماتیكیھ  مكائن  فیھا  بما   , للمكائن 
 ) محركات  و  موتورات   , بھا  خاصة  قطع  و 
لقرن  عناصر   ,  ( البري  النقل  عربات  عدا  ما 
ما   -  ( الجیر   ) الحركة  نقل  عناصر  و  المكائن 
عدا عربات النقل البري , أدوات و عدد زراعیھ 
حركة  ناقالت  كھربائیة,  مولدات  یدویھ,  غیر 
 ‘ الحركة  ناقالت  أجھزة   , نقل  معدات  و  بسیور 
سیور و أشرطة ناقالت الحركة , ناقالت الحركة 
تعمل بالھواء المضغوط , ماكینات رفع , وسائل 
 , تشغیل  أدوات   , المكائن  أو  للمحركات  تحكم 
المكائن  و  للمحركات  ھیدرولیكیھ  تشغیل  أدوات 
, موتورات ھیدرولیكیھ , ربوتات , معدات شحن 
 , مطاحن   , كمبریسورات   , مضخات   , تربو 

مولدات تعمل بقوة الریاح 
In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44, CH8050 
Zurich, swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ, سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(92)

Trade Mark No.:11137   11137 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 8  8 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Hand tools and 
implements ( hand- operated); cutlery 
; razors 

یدویة ( تعمل یدویًا ) ،  من اجل : ادوات وعدد 
ادوات قطع وقص ، امواس حالقة . 

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44, CH8050 
Zurich, swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ, سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 
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(93)

Trade Mark No.:11138   11138 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
وتصویریةوسینمائیة ومساحیةوكھربائیة  وبحریة  علمیة  ومعدات  وادوات  أجھزة   : اجل   من 
 وبصریة,اجھزة ومعدات وزن وقیاس وتحلیل وعرض ,واشارات ومراقبة, وقطع لكل ھذه االجھزة
 واالدوات والمعدات االنفة الذكر, اجھزة ووسائل لالنقاذ والتعلیم, اقراص مدمجة, منشورات الكترونیة,
اجھزة اجھزة معالجة الكلمة واجھزة حاسوب,  الصوت والصورة,  انتاج  نقل او  تسجیل او   اجھزة 
 معالجة مصغرة برامج كمبیوتر, اجھزة اللیزر ,ادوات تحمیل للبطاریات الكھربائیة, مفاتیح كھربائیة
 توقیتیة ( لغیر الساعات ), مكثفات, ادوات تجمیع كھربائیة, مرابط كھربائیة, كوابل وخطوط واسالك
 كھربائیة, علب للبطاریة وعلب ربط, غمد جلدي للكوابل الكھربائیة وخیوط داخلیة للكوابل الكھربائیة
 مواسیر للكوابل الكھربائیة, ادوات الحث الكھرومغناطیسي ,ادوات ووسائل مغنطیسیة لنقل البیانات,
وامداد قطع لتولید وتوزیع  فیھا  بما  الكترونیة وكھربائیة, اجھزة وادوات  ,اجھزة  موصالت   اشباه 
اقراص وقود,  خالیا  التیار ),  انقطاع  عند  تعمل  التي  البدیلة (  االجھزة  وخاصة  الكھربائیة   الطاقة 
مكائن النقود,  تسجیل  مكائن  النقدیة  بالقطع  تعمل  التي  لالجھزة  وقطع  االلي  البیع  مكائن   تسجیل, 
 الحسا, معدات واجھزة كمبیوتر لمعالجة البیانات واجھزة كمبیوترو اجھزة اطفاء الحریق ,ذاكرات
 الكترونیة ومغنطیسیة وبصریة, ا,قراص متحركة (مرنھ) ,اقراص مغنطیسیة اقراص بصریة, معدات
 حمایة البیانات ,ادوات خارجیة للكمبیوتر, محوالت ,مقومات للتیار الكھربائي, محوالت ثابتھ, قطع
 للربط الكھربائي ,ادوات غیر مشكلة لقرن تیار كھربائي بآخر, ترانزستورات كھربائیة, ثایریستورات,
 دیودات (صمامات ثنائیة ) عناصر شبھ موصلة للطاقة, محوالت كھربائیة, مقومات كھربائیة, لوحات
 توزیع وخزائن متشعبة, بطاریات, دوائر متكاملة ( شرائح) لوحات للدوائر المطبوعة, برامج تشغیل
 الكمبیوتر, اجھزة تشخیص ( لغیر االغراض الطبیة ), معدات تحكم رقابیة, ادوات كتم الصوت, ذاكرات
 خاصة بمعدات معالجة البیانات, لوحات وعلب تحكم, مفاتیخ كھربائیة, مرحالت كھربائیة, مودیمات,
 انابیب الخطوط الكھربائیة, قطع ربط الخطوط الكھربائیة, اجھزة تنظیم التیار, محساس ( اداة حس )
 مصھرات, لوحات مفاتیح كھربائیة, فولتامیتر, عداد, قاطع التیار, ادوات قیاس وصممامات للعدادات
 الكھربائیة, ادوات ووسائل تحكم, انظمة للتحكم والمعلومات, تجمیعات المفاتیح الكھربائیة, تجمیعات
 المفاتیح الكھربائیة الخاصة بالتیار العالي ,تجمیعات المفاتیح الكھربائیة الخاصة بالتیار المنخفض,
مفاعالت محوالت,  كھربائیة,  كوابل  عالي,  مباشر  تیار  تحویل  ,تجمیعات  عالي  تیار  تحویل   خطوط 
 وعناصر ومواد عازلة خاصة بھا, محوالت توزیع, منتجات توزیع الطاقة وخاصة مفاتیح الفولطیة
 المتوسطة واالنظمة المصنوعة مسبقا, قواطع الدوائر الكھربائیة, مكقابس كھربائیة ( ذكر وانثى ),
خالیا شمسیة
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 .  In Respect of: Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, analysis, display, signaling and 
checking (supervision) apparatus and instruments and equipment including 
parts for all the aforementioned products, life-saving and teaching apparatus and 
instruments; compact discs; electronic publications; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; data-processing equipment 
and computers; I microprocessors; computer software; lasers; loaders for 
electric accumulators; time switches (not for clocks); capacitors; electrical colle 
ctors; electrical clamps; electric cables, lines and wires; accumulator boxes and 
junction boxes; cable core sheath for electrical cables and cable core threads for 
electric cables; cable ducts; inductors; magnetic data carriers; semiconductors; 
electronic and electrical apparatus, apparatus and instruments including parts 
thereof for the generation, distribution and supply of energy, in particular of 
alternative energy; fuel ceHs; recording disks; automatic vending machines and 
mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers; calculating machines»; 
data processing equipment and computers; fIfe-extinguishing apparatus; 
electronic, magnetic and optical memories, floppy disks, magnetic disks, optical 
disks; data protection equipment; computer peripheral devices; converters; 
rectifiers; static converters; electrical connection parts; plain couplers; electrical 
transistors, thyristors, diodes; power semiconductor components; electrical 
transformers; electrical resistors; distribution panels and manifold cabinets; 
batteries; integrated circuits (chips); printed-circuit boards; computer operating 
program; diagnostic apparatus (not for medical purposes); supervisory control 
equipment; suppressors; memories for data-processing equipment; control 
boards and consoles; switches; electric relays; modems; electric line pipes; 
connecting parts for electric lines; voltage regulators; sensors; fuses; switch 
panels; voltmeter; counter; circuit breakers; measuring instrument and metering 
valves; control devices; control and information systems; switchgear assemblies; 
high-voltage switchgear assemblies; low-voltage switchgear assemblies; overhead 
power high voltage DC transmission lines; power high voltage DC transmission 
assemblies; power cables; transformers, reactors and components and insulation 
materials relating thereto; distribution transformers; power distribution 
products, in particular medium-voltage switchgear and prefabricated systems; 
power circuit breakers; receptacle outlets; solar cells. 

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44, CH8050 
Zurich, swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ, سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(94)

Trade Mark No.:11139   11139 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 10  10 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: surgical , medical , 
dental and veterinary apparatus 
and instruments , articles ; suture 
materials 

بالجراحة  خاصة  وادوات  اجھزة   : اجل  من 
اطراف   ، البیطري  والطب  واالسنان  والعالج 
 ، بصریة  ادوات   ، اصطناعیة  واسنان  وعیون 

مواد لخیوط الغرز الجراحیة . 
In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44, CH8050 
Zurich, swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ, سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(95)

Trade Mark No.:11140   11140 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 11  11 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: apparatus for lighting 
purposes , and apparatus for heating , 
refrigerating and ventilating purposes, 
includingventilators , sanition 
units;ventilation and air conditioning 
units ; apparatus for steam «generating 
, cooking ,drying , ventilating ,water 
supply and sanitarry purposes ; 
refineries and petrochemical plants ; 
underwater oil production plant ; solar 
collectors ; heat pumps ; stoves 

اجھزة   ، االضاءة  الغراض  اجھزة   : اجل  من 
فیھا  بما  والتھویة  والتبرید  التدفئة  الغراض 
 ، الصحیة  التركیبات  وحدات   ، التھویة  مراوح 
لتولید  اجھزة  وتكییف الھواء ،  وحدات للتھویة 
وامداد  والتھویة  والتجفیف  والطبخ  البخار 
ومصانع  مصافي   ، الصحیة  ولالغراض  المیاه 
للبتروكیماویات ، مصانع انتاج الزیت تحت الماء 
حراریة  مضخات   ، الشمسیة  الطاقة  مجمعات   ،

، مواقد . 

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44, CH8050 
Zurich, swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ, سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 
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Trade Mark No.:11141   11141 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 12  12 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: vehicles ; apparatus 
for locomotion by land , air or water 
; controlling devices for land , air , 
water and rail vehicles ; apparatus 
and machinery for aeronautics ; 
marine propulsion systems ; drive 
machines for land , air , water and rail 
vehicles 

والجوي  للنقل البري  ,اجھزة  من اجل : عربات 
البري  النقل  لعربات  تحكم  وسائل   ، والبحري 
 ، الحدیدیة  السكك  وعربات  والبحري  والجوي 
اجھزة ومعدات الغراض الطیران وانظمة الدفع 
البحریة ، ماكینات تشغیل للعربات البریة والجویة 

والبحریة والسكك الحدیدیة . 

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44, CH8050 
Zurich, swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ, سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(97)

Trade Mark No.:11142   11142 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 12/02/2005  12/02/2005 : التاریخ
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In Respect of: Motion picture films 
featuring comedy, drama, action, adventure 
and/or animation, and motion picture 
films for broadcast on television featuring 
comedy, drama, action, adventure and/
or animation; pre-recorded vinyl records, 
audio tapes, audiovideo tapes, audio-
video cassettes, audio-video discs, and 
digital versatile discs featuring music, 
comedy, drama, action, adventure, and/or 
animation; stereo headphones; batteries; 
cordless telephones; hand-held calculators; 
audio cassette and CD players; CD ROMs 
containing computer game programs; 
hand-held karaoke players, telephone 
and/or radio pagers; pre-recorded, short 
motion picture film cassettes featuring 
comedy, drama, action, adventure and/
or animation to be used with hand-held 
viewers or projectors; video cassette 
recorders and players; compact disc 
players, digital audio tape recorders and 
players, electronic diaries; radios; mouse 
pads; eyeglasses, sunglasses and cases 
therefore; pre-recorded audio tapes and 
booklets sold together as a unit in the field 
of comedy, drama, action, adventure, and/
or animation; computer programs, namely, 
software linking digitized video and audio 
media to a global computer information 
network; computer game equipment 
containing memory devices namely, discs, 
sold as a unit for playing a parlor-type 
computer game; video and computer game 
programs: video game programs; video 
game cartridges and cassettes; encoded 
magnetic cards, namely, key cards, phone 
cards, credit cards, debit cards, cash cards 
and decorative magnets; all of the foregoing 
related to an animated series and/or the 
characters contained therein. 

صورة  في  مقدمة  المتحركة  الصور  أفالم   : اجل  من 
أو  و/  مغامرات  حركیة،   ، مسرحیة  كومیدیة، 
لإلذاعة  المتحركة  الصور  وافالم  متحركة،  رسوم 
 ، ،مسرحي  كومیدي  صور  في  مقدمة  والتلفزیون 
حركي ، مغامرات ورسوم متحركة، اسطوانات الفینیل 
المسجلة ، اشرطة فیدیو سمعیة ، فیدیو سمعیة ، فیدیو 
الرقمیة  األقراص   ، للفیدیو  سمعیة  اقراص  كاسیت، 
 ، موسیقى   ، صور  في  مقدمة  التلقائي  للقلب  القابلة 
الرسوم   ، مغامرات   ، حركیة   ، كومیدیا،مسرحیة 
تلفونات   ، البطاریات   ، الرأس  سماعات   ، المتحركة 
غیر حبلیة ،آالت حاسبة تحمل یدویًا، أشرطة سمعیة 
على  محتویة  روم  دي  سي   / دي  سي  ومسجالت أل 
ألعاب كمبیوتر ، أدوات تشغیل الكاروكي تحمل یدویًا، 
أجھزة ترقیم التلفونات و / أو الرادیوھات، تسجیالت 
الرسوم  ألفالم  قصیرة  أشرطة  على  تحتوي  مسبقة 
المتحركة المحتویة على الكومیدیا ، الدراما ، األفالم 
الحركیة ، المغامرات ، و / أو الرسوم المتحركة التي 
تحمل  في أجھزة العرض والتلفزیونات التي  تستعمل 
اجھزة   ، الفیدیو  اسطوانات  تشغیل  أجھزة   ، یدویًا 
اشرطة  تشغیل  اجھزة   ، المدمجة  األقراص  تشغیل 
 ، األلكتونیة  المفكرات   ، الرقمیة  السمعیة  األجھزة 
والنظارات  النظارات   ، الفأرة  لبادات   ، الرادیوھات 
مسبقًا  مسجلة  وكتیبات  اشرطة   ، وعلبھا  الشمسیة 
 ، الكومیدیا  مجال  في  وذلك  كوحدة  بعض  مع  تباع 
الدراما ، الصور المتحركة المغامرات و / أو الرسوم 
المتحركة ، برامج الكمبیوتر وبالتحدید برامج لتوصیل 
شبكة  مع  رقمیًا  السمعیة  واألجھزة  الفیدیو  اجھزة 
المعلومات العالمیة ، اجھزة اعاب الكمبیوتر المحتویة 
على أجھزة الذاكرة وبالتحدید األقراص ، تب كوحدة 
برامج   ، والفیدیو  الكمبیوتر  العاب  واستقبال  لتشغیل 
الفیدیو  العاب  وخراطیش  اشرطة   ، الفیدیو  العاب 
بطاقات  وبالتحدید   ، مشفرة  مغناطیسیة  بطاقات   ،
 ، اإلئتمانیة  البطاقات   ، التلفون  بطاقات  المفاتیح، 
البطاقات المدنیة ، بطاقات النقد ومغناطیسیات للزینة، 
جمیع المنتجات السابق ذكرھا متعلقة بسالسل و/ أو 

شخصیات على شكل رسوم كتحركة بالفئة 9 . 

In the name of: The Cartoon Network 
LP,LLLP 

بأسم : ذي كارتون نیتورك ال بي، ال ال ال بي 

Address: 1050 Techwood Drive, 
N.W.,City of Atlanta , Georgia 30318, 
U.S.A 

العنوان : 1050 تیكوود درایف ، ان دبلیو اتالنتا 
، جورجیا 30318 ، الوالیات المتحدة االمریكیة 

Address for Services:    04056 عنوان التبلیغ : غزة: ص.ب
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Trade Mark No.:11143   11143 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 12/02/2005  12/02/2005 : التاریخ
In Respect of:  وبالتحدید الورق  ومنتجات  المطبوعات   : اجل  من 

 ، متحركة  رسوم  شخصیات  على  محتویة  كتب   ،
للرسوم  كتب   ، دراما  و/أو  وكومیدیا   ، ومغامرات 
الھزلیة ، كتب األطفال/مجالت محتویة على شخصیات 
رسوم متحركة ، مغامرات كومیدیا و/أو دراما ، كتب 
التلوین ، كتب نشاطات األطفال ، القرطاسیة ، ورق 
كروت   ، المفكرات   ، الدفاتر   ، المغلفات   ، الكتابة 
 ، التجاریة  الكروت   ، التھنئـة  كروت   ، المالحظات 
مطبوعات حجریة ورسومات متحركة ، األقالم ، أقالم 
الرصاص وعلب أقالم الرصاص ، مماحي لوح الكتابة 
في  یستخدم  ملون  أو  أبیض  (قلم طباشیر  الكربون   ،
الكتابة والرسم ، المعلمات (المؤشرات)، ٌاالم الملونة 
، أدوات تلویین ، طباشیر ، ولوحات طباشیر ، صور 
، الناقالت الحراریة كونھا قرطاسیة ، إعالنات كبیرة 
كرتون  ألواح  على  المركبة  الفوتوغرافیة  الصور   ،
 ، الكتب  مؤشرات   ، الكتب  أغلفة   ، المركبة  وغیر 
للحفالت  التزیین  ورق   ، للھدایا  لف  ورق   ، التقاویم 
للمائدة  ورقیة  منادیل   ، ورقیة  منادیل  وبالتحدید   ،
 ، الكریبي  الورق   ، الـورق  من  موضعیة  مفارش   ،
أغطیة   ، الورقیة  الدعوة  بطاقات   ، الورقیة  القبعات 
ورقیة للموائد ، أوراق تزیین الكعك ، رسوم مطبوعة 
نماذج   ، للزخرفة  نسیج  أو  للزخرفة  باإلحتكاك  تنقل 
الكنزات   ، والبیجامات   ، لألزیاء  مطبوعة  تفصیل 
الفضفاضة التي یرتدیھا الریاضیون ، جمیع المنتجات 
على  شخصیات  و/أو  بسالسل  متعلقة  ذكرھا  السابق 

شكل رسوم متحركة بالفئة 16. 
In the name of: The Cartoon Network 
LP,LLLP 

بأسم : ذي كارتون نیتورك ال بي، ال ال ال بي 

Address: 1050 Techwood Drive, 
N.W.,City of Atlanta , Georgia 30318, 
U.S.A 

العنوان : 1050 تیوكود درایف ، ان دبلیو اتالنتا 
، جورجیا 30318 ، الوالیات المتحدة االمریكیة 

Address for Services:    ت  ،4472 ب  ص  البیره   : التبلیغ  عنوان 
 2989760/1
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Trade Mark No.:11144   11144 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 25  25 : في الصنف
Date: 12/02/2005  12/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Clothing for men, 
women and children-namely, shirts, 
t-shirts, sweatshirts, jogging suits, 
trousers, pants, short, tank tops, 
rainwear, cloth baby bibs, skirts, 
blouses, dresses, suspenders, sweaters, 
jackets, coats, raincoats, snow suits, 
ties, robes, hats, caps, sun visors, 
belts, scarves, sleepwear, pajamas, 
lingerie, underwear, boots, shoes, 
sneakers, sandals, booties, slipper 
socks, swimwear and masquerade and 
halloween costumes and masks sold in 
connection therewith . 

من اجل : مالبس رجالیة ، نسائیة ومالبس اطفال   
وبالتحدید ، القمصان كاملة ونصف كم ، الكنزات 
داخلیة  سراویل   ، البنطلونات   ، الركض  ،بدل 
مالبس   ، فضفاضة  حمام  مالبس   ، شورتات   ،
مالبس رسمیة   ، تنانیر   ، اطفال  مرایل   ، المطر 
 ، جاكیتات   ، سترات   ، للبنطلونات  حماالت   ،
معاطف برد ، معاطف مطر ، بدل تلبس في الثلج، 
ربطاط عنق ، ارواب ، قبعات ، طواقي ، واقیات 
 ، نوم  مالبس  أوشحة ،  من الشمس ، أحزمة ، 
بیجامات ، مالبس نساء تحتیة ، مالبس داخلیة ، 
احذیة طویلة للساق ، أحذیة ، أحذیة من القماش 
قصیرة  صوف  جوارب   ، الصنادل   ، مطاط  ذات 
 , قصیرة  جوارب   , شباشب   , سباحة  ،مالبس 
مالبس الحفالت التنكریة واألقنعة وأزیاء واقنعة 

الھالویین بالفئة 25 . 
In the name of: The Cartoon Network 
LP,LLLP 

بأسم : ذي كارتون نیتورك ال بي، ال ال ال بي 

Address: 1050 Techwood Drive, 
N.W.,City of Atlanta , Georgia 30318, 
U.S.A 

العنوان : 1050 تیكوود درایف ، ان دبلیو اتالنتا 
، جورجیا 30318 ، الوالیات المتحدة االمریكیة 

Address for Services:    4472 عنوان التبلیغ : رام اهللا- البیره - ص ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(100)

Trade Mark No.:11145   11145 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 12/02/2005  12/02/2005 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Online retail services; 
mail order catalog services; and retail 
store services featuring a wide variety 
of consumer goods. 

لصالح  المنتجات  عرض  خدمات   : اجل  من 
تقدیم  خدمات  الكمبیوتر،  شبكة  على  اآلخرین 
طلبات الكاتالوجات عبر البرید ، خدمات عرض 
السلع والمنتجات لتمكین المستھلكین من معاینتھا 

وشرائھا بالفئة 35 . 
In the name of: The Cartoon Network 
LP,LLLP 

بأسم : ذي كارتون نیتورك ال بي، ال ال ال بي 

Address: 1050 Techwood Drive, N.W., 
City of Atlanta , Georgia 30318, U.S.A 

العنوان : 1050 تیكوود درایف ، ان دبلیو اتالنتا 
، جورجیا 30318 ، الوالیات المتحدة االمریكیة 

Address for Services:    4472 عنوان التبلیغ : رام اهللا- البیره - ص ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(101)

Trade Mark No.:11146   11146 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 12/02/2005  12/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Providing telecommunications 
access to an integrated digital platform 
in the nature of a secure broadband 
computer network for the production, 
distribution, transfer, and manipulation of 
motion picture, television, and other media 
content. 

اإلتصاالت  مداخل  تقدیم  خدمات   : اجل  من 
للبرامج الرقمیة المتكاملة ذات الطبیعة المتعلقة 
وتوزیع  إلنتاج  وذلك  الكمبیوتر  شبكة  بحمایة 
 ، التلفزیون   ، المتحركـة  الصور  ومعالجة  ونقل 

ووسائل اإلعالم األخرى بالفئة 35 

In the name of: The Cartoon Network 
LP,LLLP 

بأسم : ذي كارتون نیتورك ال بي، ال ال ال بي 

Address: 1050 Techwood Drive, 
N.W.,City of Atlanta , Georgia 30318, 
U.S.A 

العنوان : 1050 تیوكود درایف ، ان دبلیو اتالنتا 
، جورجیا 30318 ، الوالیات المتحدة االمریكیة 

Address for Services:    04056 عنوان التبلیغ : غزة: ص.ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(102)

Trade Mark No.:11147   11147 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 12/02/2005  12/02/2005 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Education services; 
entertainment services, particlarly 
television programming, online 
entertainment and information services, 
radio and television entertainment, 
production, reproduction, projecting 
and rental of motion pictures and videos, 
production and reproduction of audio and 
video recordings on audio and/or video 
carriers of different kinds, especially 
video and audio tapes, cassettes, discs and 
records, projecting and rental of these 
video and/or audio carriers, production 
and arrangement of radio and television 
programs, information relating to 
entertainment or education provided 
online from a computer database or the 
Internet; providing online electronic 
publications (not dwnloadable). 

وبالتحدید  والترفیھ  التعلیم  خدمات   : اجل  من 
والترفیھ  المعلومات  خدمات   ، التلفزیون  برامج 
الرادیو  خدمات   ، العالمیة  الكمبیوتر  شبكة  على 
ونسخ  إنتاج  خدمات   ، الترفیھیة  والتلفزیون 
والفیدیوھات  المتحركة  الصور  وتأجیر  وبرمجة 
الفیدیو  وتسجیالت  ونسخ  إنتاج  خدمات   ،
السمعیة و/ والتسجیالت السمعیة على األجھزة 

وتحدیدًا  المختلفة  بأنواعھا  الفیدیو  أجھزة  أو 
أشرطة الفیدیو والمسجالت والكاسیت واألقراص 
واإلسطوانات ، برمجة وتأجیر األجھزة السمعیة 
وأجھزة الفیدیو المذكورة ، إنتاج وتنظیم برامج 
المعلومات  تقدیم  خدمات   ، والتلفزیون  الرادیو 
الكمبیوتر  شبكة  على  والتعلیم  بالترفیھ  المتعلقة 
النشرات  تقدیم  خدمات   ، اإلنترنت  على  أو 
قابلة  (غیر  الكمبیوتر  شبكة  على  اإللكترونیة 

للتحمیل) ، خدمات حدائق المالھي بالفئة 41. 
In the name of: The Cartoon Network 
LP,LLLP 

بأسم : ذي كارتون نیتورك ال بي، ال ال ال بي 

Address: 1050 Techwood Drive,  N.W.,  
City of Atlanta ,Georgia 30318, U.S.A 

العنوان : 1050 تیكوود درایف ، ان دبلیو اتالنتا 
، جورجیا 30318 ، الوالیات المتحدة االمریكیة 

Address for Services:    04056 عنوان التبلیغ : غزة: ص.ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(103)

Trade Mark No.:11148   11148 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 42  42 : في الصنف
Date: 12/02/2005  12/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Computer online 
services. 

من اجل : خدمات شبكة الكمبیوتر بالفئة 42. 

In the name of: The Cartoon Network 
LP,LLLP 

بأسم : ذي كارتون نیتورك ال بي، ال ال ال بي 

Address: 1050 Techwood Drive, 
N.W.,City of Atlanta , Georgia 30318, 
U.S.A 

العنوان : 1050 تیكوود درایف ، ان دبلیو اتالنتا 
، جورجیا 30318 ، الوالیات المتحدة االمریكیة 

Address for Services:    04056 عنوان التبلیغ : غزة: ص.ب



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(104)

Trade Mark No.:11149   11149 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 28  28 : في الصنف
Date: 12/02/2005  12/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Toys and sporting 
goods including games and playthings, 
namely, action figures and accessories 
therefore, plush toys, balloons, bathtub 
toys, ride-on toys, equipment sold 
as a unit for playing card games, toy 
vehicles, dolls, flying discs, electronic 
hand-held game unit, game equipment 
sold as as a unit for playing a board 
game, a manipulative game, a parlor 
game and an action type target 
game, stand alone video output game 
machines, jigsaw and manipulative 
puzzles, paper face masks, skateboards, 
ice skates, water squirting toys, balls, 
namely, playground balls, soccer balls, 
baseballs, basketballs, baseball gloves, 
swimming floats for recreational 
use, kick board flotation devices for 
recreational use, surfboards, swim 
boards for recreational use, swim fins, 
toy bake ware and toy cook ware, toy 
banks, and Christmas tree ornaments, 
all of the foregoing related to an 
animated series and/or the characters 
contained therein. 

وتشمل  الریاضیة  والبضائع  الدمى   : اجل  من 
المتحركة  اللعب وتحدیدًا األشكال  اللعب وادوات 
من  مصنوعة  العاب  لھا،  العائدة  واللواحق 
المخمل ، البالونات ،احواض لعب، العاب الركوب 
، المعدات التي تباع كوحدة اللعاب أوراق اللعب 
وحدة  طائرة،  اقراص   ، دمى   ، اللعب  عربات   ،
العاب الكترونیة تمسك بالید ، معدات تباع كوحدة 
لأللعاب اللوحیة ، العاب یدویة ، العاب منزلیة ، 
العاب الردھة والعاب األھداف المتحركة ،اجھزة 
منتجات العاب الفیدیو المنفصل ، احاجي الصور 
 ، الوجھ  اقنعة   ، الیدویة  واأللعاب  المقطوعة 
البخاخات  لعب   ، الجلید  دراجات   ، التزلج  الواح 
المائیة ، الكرات ، بالتحدید ,كرات الملعب ، كرات 
البیسبول ، كرات السلة ، قفازات البیسبول ،كرة 
عوم  اجھزة  للترفیھ،  السباحة  عوامات  القدم، 
لوحیة ألغراض الترفیھ ، الواح ركوب األمواج 
، الواح طوف ألغراض الترفیھ ، زعانف سباحة 
، العاب التحمیض والطبخ ، بنوك لعب ، اجھزة 
ادوات   ، الترفیھ  ألغراض  للطفو  الرفس  الواح 
تزیین األشجار ، جمیع المنتجات السابق ذكرھا 
متعلقة بسالسل و/ أو شخصیات على شكل رسوم 

متحركة بالفئة 28 . 

In the name of: The Cartoon Network 
LP,LLLP 

بأسم : ذي كارتون نیتورك ال بي، ال ال ال بي 

Address: 1050 Techwood Drive, N.W.,  
City of Atlanta , Georgia 30318, U.S.A 

العنوان : 1050 تیكوود درایف ، ان دبلیو اتالنتا 
، جورجیا 30318 ، الوالیات المتحدة االمریكیة 

Address for Services:    04056 عنوان التبلیغ : غزة: ص.ب



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(105)

Trade Mark No.:11150   11150 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 13/02/2005  13/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Depilatory 
preparations; hair lightening 
preparations; skin creams,  lotions, 
waxes and gels. 

المزیلة  المستحضرات   : اجل  من 
الشعر،كریمات  لون  تفتیح  للشعر،مستحضرات 
لألغراض  المستخدمة  البشرة،المستحضرات 

التجمیلیة،الشمع والجل . 
In the name of: Church & Dwight Co., 
Inc 

بأسم : تشیرتش & دویت كو.، انك. 

Address: 469 North Harrison  Street, 
Princeton, New Jersy 08543,U.S.A. 

العنوان : الوالیات المتحدة االمریكیة 

Address for Services :  Ramallah  ص.ب:3800البیره/الضفھ  : التبلیغ  عنوان 
الغربیھ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(106)

Trade Mark No.:11151   11151 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 13/02/2005  13/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Oral care and oral 
hyginene products included in class 
3,namely,dentifrices toothpaste, tooth 
gels, tooth polish, tooth whitening 
preparations, non- medicated 
mouthwash and mouth rinse, non-
medicated breath fresheners. 

من اجل : منتجات العنایة بالفم والمنتجات الصحیة 
وخاصة،   3 الصنف  في  الداخلة  بالفم  المتعلقة 
األسنان,  ،معجون  األسنان  تنظیف  مستحضرات 
جل األسنان، ملمع األسنان ومستحضرات تبیض 
لتنظیف  الطبیة  غیر  المستحضرات  األسنان، 

وغسل الفم، معطرات النفس غیر الطبیة. 
In the name of: Church & Dwight Co., 
Inc 

بأسم : تشیرتش & دویت كو.، انك. 

Address: 469 North Harrison Street, 
Princeton, New Jersy 08543,U.S.A. 

العنوان : الوالیات المتحدة االمریكیة 

Address for Services :  Ramallah  ص.ب:3800البیره/الضفھ  : التبلیغ  عنوان 
الغربیھ 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(107)

Trade Mark No.:11152   11152 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 13/02/2005  13/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Cosmetics and non-
medicated toiletries, namely ,perfume, 
cologne, essential oils, massage 
oils, toilet soaps, skin cleansers, 
antiperspirants and deodorants for 
personal use, cosmetic preparations 
for skin care, non-medicated 
ointments, shaving and aftershave 
preparations, sunscreen preparations, 
lip balms, hand and body lotions, 
body powders, cosmetic preparations 
for bath, pre-moistened  towelettes 
and wipes for cosmetic purposes; 
hair care preparations, hair bleaches, 
depilatories, and waxes, dentifrices, 
mouthwash , non-medicated breath 
fresheners. 

غیر  والتزین  التجمیل  مستحضرات   : اجل  من 
الكولونیا،الزیوت  العطور,   ، خاصة  الطبیة 
المرحاض،  المساج،صابون  الضروریة،زیوت 
ومزیالت  التعرق  ضد  منتجات  البشرة،  منظفات 
الشخصي،  لإلستعمال  الكریھة  الرائحة 
مستحضرات التجمیل للعنایة بالبشرة، المرھمات 
غیر الطیبة ،مستحضرات الحالقة وما بعد الحالقة 
،بلسم  الشمس  من  الواقیة  المستحضرات   ،
الجسم  ،مساحیق  والجسم  الید  كریمات  الشفاه، 
،مستحضرات التجمیل لإلستحمام، الفوط والورق 
العنایة  مستحضرات  التجمیل،  ألغراض  الرطبة 
المستحضرات  الشعر،  لون  بالشعر،محوالت 
األسنان،  منظفات  والشمع،  للشعر،  المزیلة 
غیر  النفس  ،معطرات  الفم  غسل  مستحضرات 

الطبیة . 
In the name of: Church & Dwight Co., 
Inc 

بأسم : تشیرتش & دویت كو.، انك. 

Address: 469 North Harrison Street, 
Princeton, New Jersy 08543,U.S.A. 

العنوان : الوالیات المتحدة االمریكیة 

Address for Services :  Ramallah  ص.ب:3800البیره/الضفھ  : التبلیغ  عنوان 
الغربیھ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(108)

Trade Mark No.:11153   11153 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 13/02/2005  13/02/2005 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Personal lubricants, 
chemical contraceptives; vaginal washes, 
vaginal moisturizers;  preparations for 
the relief of itching and skin irritations,  
analgesic preparations, antibiotic 
preparations, antiseptic preparations; 
medicated dermatological ointments; 
medicated pre-moistened towelettes 
and wipes; medicated foot and body 
powders, medicated hair car preparations, 
medicated skin cleansers, acne treatment 
preparations, medicated mouthwashes and 
mouse rinses, adhesive bandages. 

الحمل  الشخصیة،موانع  المزیتات   : اجل  من 
المرطبات  المھبلیة،  المنظفات   ، الكیماویة 
المھبلیة ، المستحضرات المستخدمة للتخلص من 
الحكة وتھیجات الجلد، المستحضرات المسكنة ، 
المستحضرات المضادة للجراثیم ، المستحضرات 
الفوط   ، الطبیة  الجلدیة  المرھمات   ، المطھرة 
الورقیة والفوط الطبیة الرطبة ،مساحیق األرجل 
للعنایة  الطبیة  المستحضرات   ، الطبیة  والجسم 
مستحضرات   ، الطبیة  البشرة  منظفات  بالشعر، 
عالج حب الشباب، المستحضرات الطبیة لتنظیف 
وغسل الفم، الالصقات اللزجة سریعة اإللتصاق 

 .
In the name of: Church & Dwight Co., 
Inc 

بأسم : تشیرتش & دویت كو.، انك. 

Address: 469 North Harrison Street, 
Princeton, New Jersy 08543,U.S.A. 

العنوان : الوالیات المتحدة 

Address for Services :  Ramallah  ص.ب:3800البیره/الضفھ  : التبلیغ  عنوان 
الغربیھ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(109)

Trade Mark No.:11155   11155 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 13/02/2005  13/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Cosmetics and non-
medicated toiletries,namely ,perfume, 
cologne, essential oils,massage oils, toilt 
soaps,skin cleansers, antiperspirants and 
deodorants for personal use, cosmetic 
prepatrations for skin care,non-medicated 
ointments,shaving and aftershave 
preparatiins, sunscreen preparatios,lip 
balms,hand and body lotions, body 
powders,cosmetic preparations for 
bath, pre-moistend towelettes and 
wipes for cosmetic purposes;hair care 
preparations, hair bleaches,depilatories, 
and waxes,dentifrices,mouthwash,non-
medicated breath fresheners 

من اجل : مستحضرات التجمیل والتزین غیر الطبیة 
خاصة ، العطور, الكولونیا،الزیوت الضروریة،زیوت 
البشرة  منظفات  المرحاض،  المساج،صابون 
الكریھة  الرائحة  ومزیالت  التعرق  ضد  ،منتجات 
للعنایة  التجمیل  الشخصي،مستحضرات  لإلستعمال 
بالبشرة،المرھمات غیر الطیبة ،مستحضرات الحالقة 
وما بعد الحالقة ، المستحضرات الواقیة من الشمس 
الجسم  ،مساحیق  الشفاه،كریمات الید والجسم  ،بلسم 
والورق  الفوط  لإلستحمام،  التجمیل  ،مستحضرات 
العنایة  مستحضرات  التجمیل،  ألغراض  الرطبة 
المزیلة  المستحضرات  الشعر،  لون  بالشعر،محوالت 
األسنان،مستحضرات غسل  منظفات  للشعر،والشمع، 

الفم ،معطرات النفس غیر الطبیة . 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In the name of: Church & Dwight Co., 
Inc 

بأسم : تشیرتش & دویت كو.، انك. 

Address: 469 North Harrison Street, 
Princeton, New Jersy 08543,U.S.A. 

العنوان : الوالیات المتحدة االمریكیة 

Address for Services :  Ramallah  ص.ب:3800البیره/الضفھ  : التبلیغ  عنوان 
الغربیھ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(110)

Trade Mark No.:11156   11156 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 13/02/2005  13/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Personal 
lubricants, chemical 
contraceptives;vaginal washes,vaginal 
moisturizers;preparations 
for the relief of itching and 
skin irritations,analgesic 
preparations,antibiotic preparations, 
antiseptic preparations;medicated 
dermatological ointments;medicated 
pre-moistened towelettes and 
wipes;medicated foot and body 
powders, medicated hair car 
preparations,medicated skin 
cleansers, acne tretment preparations, 
medicated mouthwashes and mouse 
rinses, adhesive bandages. 

الحمل  الشخصیة،موانع  المزیتات   : اجل  من 
المرطبات  المھبلیة،  المنظفات   ، الكیماویة 
المھبلیة ، المستحضرات المستخدمھ للتخلص من 
الحكة وتھیجات الجلد، المستحضرات المسكنة ، 
المستحضرات المضادة للجراثیم ، المستحضرات 
الفوط   ، الطبیة  الجلدیة  المرھمات   ، المطھرة 
الورقیة والفوط الطبیة الرطبة ،مساحیق األرجل 
للعنایة  الطبیة  المستحضرات   ، الطبیة  والجسم 
مستحضرات   ، الطبیة  البشرة  بالشعر،منظفات 
عالج حب الشباب، المستحضرات الطبیة لتنظیف 
وغسل الفم، الالصقات اللزجة سریعة اإللتصاق 

 .

In the name of: Church & Dwight Co., 
Inc 

بأسم : تشیرتش & دویت كو.، انك. 

Address: 469 North Harrison  Street, 
Princeton, New Jersy 08543,U.S.A. 

العنوان : الوالیات المتحدة االمریكیة 

Address for Services :  Ramallah  ص.ب:3800البیره/الضفھ  : التبلیغ  عنوان 
الغربیھ 

(111)



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Trade Mark No.:11157   11157 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 10  10 : في الصنف
Date: 13/02/2005  13/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Condoms; massage 
apparatus,massage gloves. 

المساج،قفازات  اجھزة  اجل:الكوندم،  من 
المساج. 

In the name of: Church & Dwight Co., 
Inc 

بأسم : تشیرتش & دویت كو.، انك. 

Address: 469 North Harrison  Street, 
Princeton, New Jersy 08543,U.S.A. 

العنوان : الوالیات المتحدة االمریكیة 

Address for Services :  Ramallah  ص.ب:3800البیره/الضفھ  : التبلیغ  عنوان 
الغربیھ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(112)

Trade Mark No.:11158   11158 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 13/02/2005  13/02/2005 : التاریخ

من اجل : منتجات العنایة بالبشره ومنتجات تنظیف البشره مثل: مستحضرات العنایھ بالوجھ والبشره(على 
الجلد،  مرطبات  التونك،  المنظفات،  المساج،  كریمات  األقنعھ،  الجل،  التجمیلیھ،  الكریمات  كریمات)،  ھیئة 
كریمات مزیالت الخالیا الملتھبھ، مزیل المكیاج، مواد المكیاج وخاصھ اصابع العنایھ بالشفاه، كریم األساس، 
الشفاه،احمر  مخطط  العین،  مخطط  الحاجب،  اقالم  المسكارا،  العیون،  مظلل  الوجھ،  احمر  المساحیق، 
األظافر،  األظافر،مقوي  مصلب  وخاصھ  باألظافر  العنایھ  منتجات   , االظافر  طالء  األظافر،مزیل  الشفاه،طالء 
الحالقھ،صابون  كریم  رغوة  الحالقھ،  منتجات  االستحمام،  صابون  المرحاض،  صابون  المغذیھ،  الكریمات 
الحالقھ، كریم ما بعد الحالقھ،جل الحالقھ، منتجات االستحمام وغسل الجسم، رغوة االستحمام، زیت االستحمام 
في،  للیو  المصفیھ  الكریمات  للشمس،  بالتعرض  تسمیر البشره  كریمات  االستحمام،  ,كریمات االستحمام،جل 
زیت التسمیر بالتعرض للشمس، كریمات ذاتیة التسمیر، كریمات تبییض البشره، العطور، الزیوت الضروریھ، 
الكولونیا، الكریمات التجمیلیھ، مزیل الرائحھ الكریھة والمنتجات المستخدمھ ضد التعرق لالستعمال الشخصي، 
زیت الورد، المنتجات المزیلھ للشعر، مزیل الشعر غیر المرغوب، منتجات تثبیط وتفتیح وتقلیل الشعر، الشمع، 
منتجات العنایة بالفم واألسنان، معجون األسنان، منظف الفم، سبراي األسنان، كریم منظف األسنان، المنتجات 
الشعر،  مصفف  ,جل  الشعر  منعم  القشره،  شامبو  الشامبو،  بالشعر،  العنایھ  منتجات  لالستحمام،  المستخدمة 
المستخضرات الزیتیھ لتلمیع الشعر، كریم العنایھ بالشعر، العنایھ بالشعر، زیت العنایھ بالشعر، مقوي الشعر، 

كریم الشعر، سبراي منعم الشعر، بلسم الشعر، صبغة الشعر، كریم تلوین الشعر.



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: skin care products and skin cleaning prodcts,such as 
preparations for skin and face care in the form of crems,lotions,gels,m
asks,massage creams,cleansers,tonics,skin moisturizer,cellulite removing 
creams,make-up removers, make-up articles namely lip care sticks,fo
undations,powders,blusher,eye shadow, mascara, eyebrow pencil,eye 
liner,mascara, lip liner,lipstic, nail polishes,nail polish removers, nail care 
products namely nail hardener ,nail strengthener,nourishing cream,toilet 
soap,bath soap,shaving products , shaving cream and foam,shaving 
soap,aftershave cream and lotion,shaving gel , shower and body cleaning 
products , bath foam ,bath oil ,bath and shower creams ,shower gel ,sun 
tanning creams , UV filter creams,santan oil , self-tanning creams,skin 
whitening creams, perfumes,essential oils,eau de cologne, lotions, 
deodorants for personal use and anti-per spirant deodorants, rose 
oil,dipilatory products, unwanted hair removals, hair retarding,hair 
lightener and hair minimizing products,epilating wax,mouth and teeth 
care products, toothpaste, mouth wash, teeth spray,teeth cleaning lotion, 
products for bath use,hair care products, shampoo,dandruff shampoo, 
hair conditioner ,hair styling gel, brilliantine ,hair care cream, hair 
spray, hair care oil,hair tonic ,hair lotion ,hair conditioning spray, hair 
balsam,hair dye, hair bleaching cream 
In the name of: KOPAS KOZMETIK 
PAZARLAMA VE SANAYI ANONIM 
SIRKETI. 

ساناي  الما في  بازار  كوزمیتیك  بأسم : كوباس 
انونیم سیركیتي. 

Address: Ayazga Mahallesi Eski 
Buyukdere Caddesi plaza No: 15 Sisli, 
Istanbul, Turkey. 

العنوان : استنبول ،تركیا 

Address for Services:     عنوان التبلیغ : ابو غزالھ للملكیة الفكریة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(113) 

Trade Mark No.:11159   11159 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 13/02/2005  13/02/2005 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Skin care products 
and skin cleaning prodcts,such as 
preparations for skin and face care in 
the form of crems,lotions,gels,masks,
massage creams,cleansers,tonics,skin 
moisturizer,cellulite removing 
creams,make-up removers, make-up articles 
namely lip care sticks,foundations,powde
rs,blusher,eye shadow, mascara, eyebrow 
pencil,eye liner,mascara, lip liner,lipstic, 
nail polishes,nail polish removers, nail 
care products namely nail hardener ,nail 
strengthener,nourishing cream,toilet soap 
,bath soap , shaving products ,shaving 
cream and foam,shaving soap,aftershave 
cream and lotion,shaving gel,shower and 
body cleaning products, bath foam , bath oil 
, bath and shower creams ,shower gel ,sun 
tanning creams ,UVfilter creams, suntan 
oil , self-tanning creams , skin whitening 
creams , perfumes,essential oils,eau de 
cologne, lotions, deodorants for personal 
use and anti-per spirant deodorants, rose 
oil,dipilatory products, unwanted hair 
removals, hair retarding,hair lightener 
and hair minimizing products,epilating 
wax,mouth and teeth care products, 
toothpaste, mouth wash, teeth spray,teeth 
cleaning lotion, products for bath use, 
hiar care products, shampoo,dandruff 
shampoo,hair conditioner,hair styling gel, 
brilliantine ,hair care cream, hair spray, 
hair care oil,hair tonic ,hair lotion ,hair 
conditioning spray, hair balsam,hair dye, 
hair bleaching cream. 

ومنتجات  بالبشره  العنایة  منتجات   : اجل  من 
بالوجھ  العنایھ  مستحضرات   : مثل  البشره  تنظیف 
التجمیلیھ،  الكریمات  كریمات)،  ھیئة  والبشره(على 
التونك،  المنظفات،  المساج،  كریمات  األقنعھ،  الجل، 
الملتھبھ،  الخالیا  مزیالت  كریمات  الجلد،  مرطبات 
العنایھ  اصابع  وخاصھ  المكیاج  مواد  المكیاج،  مزیل 
الوجھ،  احمر  المساحیق،  األساس،  كریم  بالشفاه، 
مخطط  الحاجب،  اقالم  المسكارا،  العیون،  مظلل 
الشفاه،طالء  الشفاه،احمر  مخطط   , العین،المسكارا 
األظافر،مزیل طالء االظافر , منتجات العنایھ باألظافر 
الكریمات  األظافر،  األظافر،مقوي  مصلب  وخاصھ 
االستحمام،  صابون  المرحاض،  صابون  المغذیھ، 
منتجات الحالقھ، رغوة كریم الحالقھ،صابون الحالقھ، 
كریم ما بعد الحالقھ،جل الحالقھ، منتجات االستحمام 
 , االستحمام  االستحمام،زیت  رغوة  الجسم،  وغسل 
تسمیر  كریمات  االستحمام،  االستحمام،جل  كریمات 
للیو  المصفیھ  الكریمات  للشمس،  بالتعرض  البشره 
ذاتیة  كریمات  للشمس،  بالتعرض  التسمیر  في، زیت 
الزیوت  العطور،  البشره،  تبییض  كریمات  التسمیر، 
مزیل  التجمیلیھ،  الكریمات  الكولونیا،  الضروریھ، 
التعرق  ضد  المستخدمھ  والمنتجات  الكریھة  الرائحھ 
المزیلھ  الورد، المنتجات  زیت  الشخصي،  لالستعمال 
تثبیط  منتجات  المرغوب،  غیر  الشعر  مزیل  للشعر، 
بالفم  العنایة  منتجات  الشمع،  الشعر،  وتقلیل  وتفتیح 
سبراي  الفم،  منظف  األسنان،  معجون  واألسنان، 
األسنان، كریم منظف األسنان، المنتجات المستخدمة 
الشامبو،  بالشعر،  العنایھ  منتجات  لالستحمام، 
الشعر،  مصفف  جل   , الشعر  القشره،منعم  شامبو 
العنایھ  كریم  الشعر،  لتلمیع  الزیتیھ  المستخضرات 
بالشعر، مقوي  زیت العنایھ  سبراي الشعر،  بالشعر، 
بلسم  الشعر،  منعم  سبراي  الشعر،  كریم  الشعر، 

الشعر، صبغة الشعر، كریم تلوین الشعر. 
In the name of: KOPAS KOZMETIK 
PAZARLAMA VE SANAYI ANONIM 
SIRKETI. 

ساناي  الما في  بازار  كوزمیتیك  بأسم : كوباس 
انونیم سیركیتي. 

Address: Ayazga Mahallesi Eski 
Buyukdere Caddesi plaza No: 15 Sisli, 
Istanbul, Turkey. 

العنوان : استنبول ،تركیا 

Address for Services :  Ramallah  ص.ب:3800البیره/الضفھ  : التبلیغ  عنوان 
الغربیھ 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(114)

Trade Mark No.:11160   11160 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 13/02/2005  13/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Skin care products and skin 
cleaning prodcts,such as preparations for skin 
and face care in the form of crems,lotions,gel
s,masks,massage creams,cleansers,tonics,skin 
moisturizer,cellulite removing creams,make-up 
removers, make-up articles namely lip care st
icks,foundations,powders,blusher,eye shadow, 
mascara, eyebrow pencil,eye liner,mascara, lip 
liner,lipstic, nail polishes,nail polish removers, 
nail care products namely nail hardener ,nail 
strengthener,nourishing cream,toilet soap,bath 
soap,shaving products , shaving cream and 
foam,shaving soap,aftershave cream and 
lotion,shaving gel , shower and body cleaning 
products , bath foam ,bath oil ,bath and shower 
creams ,shower gel ,sun tanning creams , UV 
filter creams,santan oil , self-tanning creams,skin 
whitening creams, perfumes,essential oils,eau 
de cologne, lotions, deodorants for personal 
use and anti-per spirant deodorants, rose 
oil,dipilatory products, unwanted hair 
removals, hair retarding,hair lightener and hair 
minimizing products,epilating wax,mouth and 
teeth care products, toothpaste, mouth wash, 
teeth spray,teeth cleaning lotion, products for 
bath use,hair care products, shampoo,dandruff 
shampoo, hair conditioner ,hair styling gel, 
brilliantine ,hair care cream, hair spray, hair 
care oil,hair tonic ,hair lotion ,hair conditioning 
spray, hair balsam,hair dye, hair bleaching 
cream 

من اجل : منتجات العنایة بالبشره ومنتجات تنظیف البشره 
ھیئة  والبشره(على  بالوجھ  العنایھ  مستحضرات  مثل: 
كریمات  األقنعھ،  الجل،  التجمیلیھ،  الكریمات  كریمات)، 
المساج، المنظفات، التونك، مرطبات الجلد، كریمات مزیالت 
الخالیا الملتھبھ، مزیل المكیاج، مواد المكیاج وخاصھ اصابع 
الوجھ،  احمر  المساحیق،  األساس،  كریم  بالشفاه،  العنایھ 
العین،  مخطط  الحاجب،  اقالم  المسكارا،  العیون،  مظلل 
مخطط الشفاه،احمر الشفاه،طالء األظافر،مزیلطالء االظافر 
األظافر،مقوي  مصلب  وخاصھ  باألظافر  العنایھ  منتجات   ,
صابون  المرحاض،  صابون  المغذیھ،  الكریمات  األظافر، 
الحالقھ،صابون  كریم  رغوة  الحالقھ،  منتجات  االستحمام، 
الحالقھ، كریم ما بعد الحالقھ،جل الحالقھ، منتجات االستحمام 
وغسل الجسم، رغوة االستحمام، زیت االستحمام ,كریمات 
االستحمام،جل االستحمام، كریمات تسمیر البشره بالتعرض 
التسمیر  زیت  في،  للیو  المصفیھ  الكریمات  للشمس، 
بالتعرض للشمس، كریمات ذاتیة التسمیر، كریمات تبییض 
الكریمات  الكولونیا،  الضروریھ،  الزیوت  العطور،  البشره، 
المستخدمھ  والمنتجات  الكریھة  الرائحھ  مزیل  التجمیلیھ، 
المنتجات  الورد،  زیت  الشخصي،  لالستعمال  التعرق  ضد 
منتجات  المرغوب،  غیر  الشعر  مزیل  للشعر،  المزیلھ 
بالفم  العنایة  الشمع، منتجات  الشعر،  وتقلیل  وتفتیح  تثبیط 
الفم، سبراي األسنان،  منظف  األسنان،  واألسنان، معجون 
لالستحمام،  المستخدمة  المنتجات  األسنان،  منظف  كریم 
منعم  القشره،  شامبو  الشامبو،  بالشعر،  العنایھ  منتجات 
لتلمیع  الزیتیھ  المستخضرات  الشعر،  مصفف  ,جل  الشعر 
العنایھ  زیت  بالشعر،  العنایھ  بالشعر،  العنایھ  كریم  الشعر، 
الشعر،  منعم  سبراي  الشعر،  كریم  الشعر،  مقوي  بالشعر، 

بلسم الشعر، صبغة الشعر، كریم تلوین الشعر. 
In the name of: KOPAS KOZMETIK 
PAZARLAMA VE SANAYI ANONIM 
SIRKETI. 

ساناي  الما في  بازار  كوزمیتیك  بأسم : كوباس 
انونیم سیركیتي. 

Address: Ayazga Mahallesi Eski 
Buyukdere Caddesi plaza No: 15 Sisli, 
Istanbul, Turkey. 

العنوان : استنبول ،تركیا 

Address for Services :  Ramallah  ص.ب:3800البیره/الضفھ  : التبلیغ  عنوان 
الغربیھ 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(115)

Trade Mark No.:11161   11161 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 13/02/2005  13/02/2005 : التاریخ
In Respect of: skin care products 
and skin cleaning prodcts,such as 
preparations for skin and face care in 
the form of crems,lotions,gels,masks,
massage creams,cleansers,tonics,skin 
moisturizer,cellulite removing 
creams,make-up removers, make-up 
articles namely lip care sticks,foundation
s,powders,blusher,eye shadow, mascara, 
eyebrow pencil,eye liner,mascara, lip 
liner,lipstic, nail polishes,nail polish 
removers, nail care products namely nail 
hardener ,nail strengthener,nourishing 
cream,toilet soap,bath soap,shaving 
products , shaving cream and 
foam,shaving soap,aftershave cream 
and lotion,shaving gel , shower and body 
cleaning products , bath foam ,bath oil 
,bath and shower creams ,shower gel ,sun 
tanning creams , UV filter creams,santan 
oil , self-tanning creams,skin whitening 
creams, perfumes,essential oils,eau de 
cologne, lotions, deodorants for personal 
use and anti-per spirant deodorants, rose 
oil,dipilatory products, unwanted hair 
removals, hair retarding,hair lightener 
and hair minimizing products,epilating 
wax,mouth and teeth care products, 
toothpaste, mouth wash, teeth spray,teeth 
cleaning lotion, products for bath use,hair 
care products, shampoo,dandruff 
shampoo, hair conditioner ,hair styling gel, 
brilliantine ,hair care cream, hair spray, 
hair care oil,hair tonic ,hair lotion ,hair 
conditioning spray, hair balsam,hair dye, 
hair bleaching cream 

ومنتجات  بالبشره  العنایة  منتجات   : اجل  من 
بالوجھ  العنایھ  مستحضرات   : مثل  البشره  تنظیف 
التجمیلیھ،  الكریمات  كریمات)،  ھیئة  والبشره(على 
التونك،  المنظفات،  المساج،  كریمات  األقنعھ،  الجل، 
الملتھبھ،  الخالیا  مزیالت  كریمات  الجلد،  مرطبات 
العنایھ  اصابع  وخاصھ  المكیاج  مواد  المكیاج،  مزیل 
الوجھ،  احمر  المساحیق،  األساس،  كریم  بالشفاه، 
مخطط  الحاجب،  اقالم  المسكارا،  العیون،  مظلل 
األظافر،  الشفاه،طالء  الشفاه،احمر  مخطط  العیون، 
منتجات العنایھ باألظافر وخاصھ مصلب األظافر،مقوي 
المرحاض،  صابون  المغذیھ،  الكریمات  األظافر، 
كریم  رغوة  الحالقھ،  منتجات  االستحمام،  صابون 
الحالقھ،جل  بعد  ما  كریم  الحالقھ،  الحالقھ،صابون 
رغوة  الجسم،  االستحماموغسل  منتجات  الحالقھ، 
االستحمام، كریمات االستحمام،جل االستحمام، كریما 
تسمیر البشره بالتعرض للشمس، الكریمات المصفیھ 
كریمات  للشمس،  بالتعرض  التسمیر  زیت  في،  للیو 
العطور،  البشره،  تبییض  كریمات  التسمیر،  ذاتیة 
التجمیلیھ،  الكریمات  الكولونیا،  الضروریھ،  الزیوت 
ضد  المستخدمھ  والمنتجات  الكریھة  مزیاللرائحھ 
المنتجات  الورد،  زیت  الشخصي،  لالستعمال  التعرق 
المزیلھ للشعر، مزیل الشعر غیر المرغوب، منتجات 
منتجات العنایة  تثبیط وتفتیح وتقلیل الشعر، الشمع، 
بالفم واألسنان، معجون األسنان، منظف الفم، سبراي 
األسنان، كریم منظف األسنان، المنتجات المستخدمة 
لالستحمام، منتجات العنایھ بالشعر، الشامبو، شامبو 
الزیتیھ  المستخضرات  الشعر،  مصفف  جل  القشره، 
بالشعر،  بالشعر، العنایھ  العنایھ  كریم  الشعر،  لتلمیع 
الشعر،  كریم  الشعر،  مقوي  بالشعر،  العنایھ  زیت 
سبراي منعم الشعر، بلسم الشعر، صبغة الشعر، كریم 

تلوین الشعر. 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In the name of: kopas kozmetik 
pazarlama ve sanayi anonim sirketi 

ساناي  في  الما  بازار  كوزمتیك  كوباس   : بأسم 
انونیم سیركیتي. 

Address: Ayazaga Mahallesi Eski 
Buyukdere Caddesi Oycan Plaza NO 
:15 Sisli Istanbul,turkey 

العنوان : اسطنبول-تركیا 

Address for Services :  Ramallah  عنوان التبلیغ : ص.ب:3800البیره/الضفھ
الغربیھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(116)

Trade Mark No.:11162   11162 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 13/02/2005  13/02/2005 : التاریخ

العنایھ  مستحضرات  مثل:  البشره  تنظیف  ومنتجات  بالبشره  العنایة  منتجات   : اجل  من 
بالوجھ والبشره(على ھیئة كریمات)، الكریمات التجمیلیھ، الجل، األقنعھ، كریمات المساج، 
مواد  المكیاج،  مزیل  الملتھبھ،  كریمات مزیالت الخالیا  الجلد،  مرطبات  التونك،  المنظفات، 
مظلل  الوجھ،  احمر  المساحیق،  األساس،  كریم  بالشفاه،  العنایھ  اصابع  وخاصھ  المكیاج 
العیون، المسكارا، اقالم الحاجب، مخطط العیون، مخطط الشفاه،احمر الشفاه،طالء األظافر، 
منتجات العنایھ باألظافر وخاصھ مصلب األظافر،مقوي األظافر، الكریمات المغذیھ، صابون 
المرحاض، صابون االستحمام، منتجات الحالقھ، رغوة كریم الحالقھ،صابون الحالقھ، كریم 
كریمات  االستحمام،  رغوة  الجسم،  االستحماموغسل  منتجات  الحالقھ،  الحالقھ،جل  بعد  ما 
المصفیھ  الكریمات  للشمس،  بالتعرض  البشره  تسمیر  كریما  االستحمام،  االستحمام،جل 
للیو في، زیت التسمیر بالتعرض للشمس، كریمات ذاتیة التسمیر، كریمات تبییض البشره، 
العطور، الزیوت الضروریھ، الكولونیا، الكریمات التجمیلیھ، مزیاللرائحھ الكریھة والمنتجات 
المستخدمھ ضد التعرق لالستعمال الشخصي، زیت الورد، المنتجات المزیلھ للشعر، مزیل 
بالفم  منتجات العنایة  الشمع،  الشعر،  وتقلیل  وتفتیح  تثبیط  المرغوب، منتجات  غیر  الشعر 
واألسنان، معجون األسنان، منظف الفم، سبراي األسنان، كریم منظف األسنان، المنتجات 
مصفف  جل  القشره،  شامبو  الشامبو،  بالشعر،  العنایھ  منتجات  لالستحمام،  المستخدمة 
زیت  بالشعر،  العنایھ  بالشعر،  العنایھ  كریم  الشعر،  لتلمیع  الزیتیھ  المستخضرات  الشعر، 
العنایھ بالشعر، مقوي الشعر، كریم الشعر، سبراي منعم الشعر، بلسم الشعر، صبغة الشعر، 

كریم تلوین الشعر.



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: skin care products and skin cleaning prodcts,such as preparations for skin 
and face care in the form of crems,lotions,gels,masks,massage creams,cleansers,tonics,skin 
moisturizer,cellulite removing creams,make-up removers, make-up articles namely 
lip care sticks,foundations,powders,blusher,eye shadow, mascara, eyebrow pencil,eye 
liner,mascara, lip liner,lipstic, nail polishes,nail polish removers, nail care products 
namely nail hardener ,nail strengthener,nourishing cream,toilet soap,bath soap,shaving 
products , shaving cream and foam,shaving soap,aftershave cream and lotion,shaving gel , 
shower and body cleaning products , bath foam ,bath oil ,bath and shower creams ,shower 
gel ,sun tanning creams , UV filter creams,santan oil , self-tanning creams,skin whitening 
creams, perfumes,essential oils,eau de cologne, lotions, deodorants for personal use and 
anti-per spirant deodorants, rose oil,dipilatory products, unwanted hair removals, hair 
retarding,hair lightener and hair minimizing products,epilating wax,mouth and teeth 
care products, toothpaste, mouth wash, teeth spray,teeth cleaning lotion, products for 
bath use,hair care products, shampoo,dandruff shampoo, hair conditioner ,hair styling 
gel, brilliantine ,hair care cream, hair spray, hair care oil,hair tonic ,hair lotion ,hair 
conditioning spray, hair balsam,hair dye, hair bleaching cream 
In the name of: KOPAS KOZMETIK 
PAZARLAMA VE SANAYI ANONIM 
SIRKETI. 

ساناي  الما في  بازار  كوزمیتیك  بأسم : كوباس 
انونیم سیركیتي. 

Address: Ayazga Mahallesi Eski 
Buyukdere Caddesi plaza No: 15 Sisli, 
Istanbul, Turkey. 

العنوان : استنبول ،تركیا 

Address for Services :  Ramallah  ص.ب:3800البیره/الضفھ  : التبلیغ  عنوان 
الغربیھ 

(117)

Trade Mark No.:11163   11163 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 13/02/2005  13/02/2005 : التاریخ

من اجل : منتجات العنایة بالبشره ومنتجات تنظیف البشره مثل: مستحضرات العنایھ بالوجھ والبشره(على ھیئة كریمات)، 
الكریمات التجمیلیھ، الجل، األقنعھ، كریمات المساج، المنظفات، التونك، مرطبات الجلد، كریمات مزیالت الخالیا الملتھبھ، 
العیون،  مظلل  الوجھ،  احمر  المساحیق،  األساس،  كریم  بالشفاه،  العنایھ  اصابع  وخاصھ  المكیاج  مواد  المكیاج،  مزیل 
المسكارا، اقالم الحاجب، مخطط العین، مخطط الشفاه،احمر الشفاه،طالء األظافر،مزیلطالء االظافر , منتجات العنایھ باألظافر 
وخاصھ مصلب األظافر،مقوي األظافر، الكریمات المغذیھ، صابون المرحاض، صابون االستحمام، منتجات الحالقھ، رغوة 
كریم الحالقھ،صابون الحالقھ، كریم ما بعد الحالقھ،جل الحالقھ، منتجات االستحمام وغسل الجسم، رغوة االستحمام، زیت 
في،  للیو  المصفیھ  الكریمات  للشمس،  بالتعرض  البشره  تسمیر  كریمات  االستحمام،  االستحمام،جل  ,كریمات  االستحمام 
زیت التسمیر بالتعرض للشمس، كریمات ذاتیة التسمیر، كریمات تبییض البشره، العطور، الزیوت الضروریھ، الكولونیا، 
الكریمات التجمیلیھ، مزیل الرائحھ الكریھة والمنتجات المستخدمھ ضد التعرق لالستعمال الشخصي، زیت الورد، المنتجات 
المزیلھ للشعر، مزیل الشعر غیر المرغوب، منتجات تثبیط وتفتیح وتقلیل الشعر، الشمع، منتجات العنایة بالفم واألسنان، 
العنایھ  منتجات  لالستحمام،  المستخدمة  المنتجات  األسنان،  منظف  كریم  األسنان،  سبراي  الفم،  األسنان، منظف  معجون 
العنایھ  كریم  الشعر،  لتلمیع  الزیتیھ  المستخضرات  الشعر،  مصفف  ,جل  الشعر  منعم  القشره،  شامبو  الشامبو،  بالشعر، 
بالشعر، العنایھ بالشعر، زیت العنایھ بالشعر، مقوي الشعر، كریم الشعر، سبراي منعم الشعر، بلسم الشعر، صبغة الشعر، 

كریم تلوین الشعر.



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Skin care products and skin cleaning prodcts,such as 
preparations for skin and face care in the form of crems,lotions,gels,masks,ma
ssage creams,cleansers,tonics,skin moisturizer,cellulite removing creams,make-
up removers, make-up articles namely lip care sticks,foundations,powders,bl
usher,eye shadow, mascara, eyebrow pencil,eye liner,mascara, lip liner,lipstic, 
nail polishes,nail polish removers, nail care products namely nail hardener ,nail 
strengthener,nourishing cream,toilet soap,bath soap,shaving products , shaving 
cream and foam,shaving soap,aftershave cream and lotion,shaving gel , shower 
and body cleaning products , bath foam ,bath oil ,bath and shower creams 
,shower gel ,sun tanning creams , UV filter creams,santan oil , self-tanning 
creams,skin whitening creams, perfumes,essential oils,eau de cologne, lotions, 
deodorants for personal use and anti-per spirant deodorants, rose oil,dipilatory 
products, unwanted hair removals, hair retarding,hair lightener and hair 
minimizing products,epilating wax,mouth and teeth care products, toothpaste, 
mouth wash, teeth spray,teeth cleaning lotion, products for bath use,hair 
care products, shampoo,dandruff shampoo,hair conditioner,hair styling gel, 
brilliantine ,hair care cream, hair spray, hair care oil,hair tonic ,hair lotion 
,hair conditioning spray, hair balsam,hair dye, hair bleaching cream. 
In the name of: KOPAS KOZMETIK 
PAZARLAMA VE SANAYI ANONIM 
SIRKETI. 

ساناي  الما في  بازار  كوزمیتیك  بأسم : كوباس 
انونیم سیركیتي. 

Address: Ayazga Mahallesi Eski 
Buyukdere Caddesi plaza No: 15 Sisli, 
Istanbul ,Turkey. 

العنوان : استنبول ،تركیا 

Address for Services :  Ramallah  ص.ب:3800البیره/الضفھ  : التبلیغ  عنوان 
الغربیھ 

(118)

Trade Mark No.:11164   11164 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 13/02/2005  13/02/2005 : التاریخ
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In Respect of: skin care products 
and skin cleaning aprodcts,such as 
preparations for skin and face care in 
the form of crems,lotions,gels,masks,
massage creams,cleansers,tonics,skin 
moisturizer,cellulite removing 
creams,make-up removers, make-
up articles namely lip care sticks,
foundations,powders,blusher,eye 
shadow, mascara, eyebrow pencil,eye 
liner,mascara, lip liner,lipstic, nail 
polishes,nail polish removers, nail 
care products namely nail hardener 
,nail strengthener,nourishing 
cream,toilet soap,bath soap,shaving 
products , shaving cream and 
foam,shaving soap,aftershave cream 
and lotion,shaving gel , shower and 
body cleaning products , bath foam 
,bath oil ,bath and shower creams 
,shower gel ,sun tanning creams , UV 
filter creams,santan oil , self-tanning 
creams,skin whitening creams, 
perfumes,essential oils,eau de cologne, 
lotions, deodorants for personal use 
and anti-per spirant deodorants, rose 
oil,dipilatory products, unwanted 
hair removals, hair retarding,hair 
lightener and hair minimizing 
products,epilating wax,mouth and 
teeth care products, toothpaste, mouth 
wash, teeth spray,teeth cleaning 
lotion, products for bath use,hair 
care products, shampoo,dandruff 
shampoo, hair conditioner ,hair styling 
gel, brilliantine ,hair care cream, hair 
spray, hair care oil,hair tonic ,hair 
lotion ,hair conditioning spray, hair 
balsam,hair dye, hair bleaching crem 

ومنتجات  بالبشره  العنایة  منتجات   : اجل  من 
العنایھ  مستحضرات  مثل:  البشره  تنظیف 
الكریمات  كریمات)،  ھیئة  والبشره(على  بالوجھ 
المساج،  كریمات  األقنعھ،  الجل،  التجمیلیھ، 
كریمات  الجلد،  مرطبات  التونك،  المنظفات، 
مواد  المكیاج،  مزیل  الملتھبھ،  الخالیا  مزیالت 
كریم  بالشفاه،  العنایھ  اصابع  وخاصھ  المكیاج 
األساس، المساحیق، احمر الوجھ، مظلل العیون، 
مخطط  العین،  مخطط  الحاجب،  اقالم  المسكارا، 
األظافر،مزیلطالء  الشفاه،طالء  الشفاه،احمر 
االظافر , منتجات العنایھ باألظافر وخاصھ مصلب 
األظافر،مقوي األظافر، الكریمات المغذیھ، صابون 
المرحاض، صابون االستحمام، منتجات الحالقھ، 
رغوة كریم الحالقھ،صابون الحالقھ، كریم ما بعد 
وغسل  االستحمام  منتجات  الحالقھ،  الحالقھ،جل 
االستحمام  زیت  االستحمام،  رغوة  الجسم، 
كریمات  االستحمام،  االستحمام،جل  ,كریمات 
الكریمات  للشمس،  بالتعرض  البشره  تسمیر 
بالتعرض  التسمیر  زیت  في،  للیو  المصفیھ 
للشمس، كریمات ذاتیة التسمیر، كریمات تبییض 
البشره، العطور، الزیوت الضروریھ، الكولونیا، 
الكریھة  الرائحھ  مزیل  التجمیلیھ،  الكریمات 
لالستعمال  التعرق  ضد  المستخدمھ  والمنتجات 
الشخصي، زیت الورد، المنتجات المزیلھ للشعر، 
تثبیط  منتجات  المرغوب،  غیر  الشعر  مزیل 
العنایة  منتجات  الشمع،  الشعر،  وتقلیل  وتفتیح 
الفم،  منظف  األسنان،  معجون  واألسنان،  بالفم 
سبراي األسنان، كریم منظف األسنان، المنتجات 
المستخدمة لالستحمام، منتجات العنایھ بالشعر، 
,جل  الشعر  منعم  القشره،  شامبو  الشامبو، 
لتلمیع  الزیتیھ  المستخضرات  الشعر،  مصفف 
بالشعر،  العنایھ  بالشعر،  العنایھ  كریم  الشعر، 
زیت العنایھ بالشعر، مقوي الشعر، كریم الشعر، 
سبراي منعم الشعر، بلسم الشعر، صبغة الشعر، 

كریم تلوین الشعر. 
In the name of: kopas kozmetik 
pazarlama ve sanayi anonim sirketi 

ساناي  في  الما  بازار  كوزمتیك  كوباس   : بأسم 
انونیم سیركیتي. 

Address: Ayazaga Mahallesi Eski 
Buyukdere Caddesi Oycan Plaza NO 
:15 Sisli Istanbul,turkey 

العنوان : اسطنبول-تركیا 
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Address for Services:    ب ص   - البیره   - اهللا  م  را   : التبلیغ  عنوان 
 3800

(119)

Trade Mark No.:11165   11165 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 1  1 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: chemicalsused in 
industry, science and photography, as 
well as in agricuture, horticulture and 
forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures;fire 
extinguishing compositions ;tempering 
and soldering preparations;chemical 
substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances;adhesives used in 
industry; catalysts. 

لألغراض  تستخدم  موادكیماویة   : اجل  من 
في  وكذلك  والتصویر  والعلمیة  الصناعیة 
وأشجار  المثمرة  األشجار  وزراعة  الزراعة 
معالجة ، مواد  الغابات ، أصباغ صطناعیة غیر 
بالستیكیة غیر معالجة ، مركبات إلطفاء الحریق 
مواد   ، المعادن  ولحام  تقویة  مستحضرات   ،
كیمیائیة لحفظ المواد الغذائیة ، مواد تستخدم في 
 ، الصناعة  في  تستخدم  الصقة  مواد   ، التعلیب 

مواد حفازة 
In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44, CH8050 
Zurich, swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ, سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(120)

حمایھ باللون االبیض و االحمر
Trade Mark No.:11166   11166 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 2  2 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
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. 

، ورنیش اللك  من اجل : مواد دھان ، ورنیش 
(الكر)، مواد حافظة ضد الصدأ وضد تلف الخشب 
طبیعیة  اصباغ   ، الوان  مثبتات   ، ملونة  مواد   ،
خام ، معادن على شكل رقاقات ومساحیق لعمال 

الدھان والدیكور واصحاب المطابع والفنانین . 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44, CH8050 
Zurich, swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ, سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(121)

حمایھ باللون االبیض و االحمر
Trade Mark No.:11167   11167 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
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. 

من  وغیرھا  القماش  تبیض  مستحضرات   : اجل  من 
المواد المستخدمة في تنظیف المالبس ، مستحضرات 
من  انواع   ، والكشط  والتحزیز  والصقل  التنظیف 
الصابون ، العطور ، اساسیات الزیوت ، مواد التجمیل 
تنظیف  مستحضرات   ، الشعر  تجمیل  مستحضرات   ،

األسنان . 
In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44, CH8050 
Zurich, swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ, سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(122)

مطلوب حمایة العالمھ باللون االحمر و االبیض
Trade Mark No.:11168   11168 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 4  4 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Industrial oils and greases; 
lubricants; dust absorbing, wetting and 
binding compositions; fuels (including 
motor spirit) and illuminants; candles, 
wicks 

من اجل : زیوت وشحوم صناعیة ، مواد تزلیق 
( تزییت ) ، مركبات إلمتصاص الغبار وللترطیب 
واللصق ، محروقات ( بما فیھا وقود المحركات 

) ومواد افضاءة ، الشمع ، الفتیل . 
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In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44, CH8050 
Zurich, swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ, سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ: رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(123)

مطلوب حمایة العالمھ باللون االبیض و االحمر
Trade Mark No.:11169   11169 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 7  7 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: machines and machine tools 
and parts thereof ,including automated 
machines and machine tools and parts 
thereof ; motors and engines (except for 
land vehicles );machine coupling and 
transmission components (except for land 
vehicles);agricultural implements other 
than hand operated ;electric generatoors 
;conveyors and transportation equipment 
; conveyor apparatus ; conveyor belts 
and tapes ;pneumatic conveyors ;hoisting 
machines ;controlling devices for machines 
or engines ;drives; hydraulic drives 
for machines and engines ;hydraulic 
motors; robots ;turbochargers ; pumps; 
compressors ; mills ;wind-driven 
generators 

وقطع  میكانیكیة  وادوات  مكائن   : اجل  من 
وادوات  اوتوماتیكیة  مكائن  فیھا  بما   ، للمكائن 
وقطع خاصة بھا ، موتورات ومحركات ( ما عدا 
المكائن  لقرن  عناصر   ،  ( البري  النقل  عربات 
وعناصر نقل الحركة ( الجیر ) - ما عدا عربات 
النقل البري ، وادوات وعدد زراعیة غیر یدویة ، 
مولدات كھربائیة ، ناقالت حركة بسیور ومعدات 
سیور   ، الحركة  الحركة  نقاقالت  اجھزة   ، نقل 
تعمل  حركة  ناقالت   ، الحركة  ناقالت  واشرطة 
بالھواء المضغوط ، ماكینات رفع ، وسائل تحكم 
ادوات   ، تشغیل  ادوات   ، المكائن  او  للمحركات 
تشغیل ھیدرولیكیة ، ربوتات ، معدات شحن تربو 
مولدات   ، مطاحن   ، كمبریسورات   ، مضخات   ،

تعمل بقوة الریاح . 
In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44, CH8050 
Zurich, swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ, سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 
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(124)

حمایة العالمھ باللون االحمر و االبیض
Trade Mark No.:11170   11170 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 8  8 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Hand tools and 
implements (hand-operated); cutlery; 
razors. 

من اجل : ادوات وعدد یدویة ( تعمل یدویا ) ، 
ادوات قطع وقص ، امواس حالقة . 

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44, CH8050 
Zurich, swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ, سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(125)

تحمى العالمھ باللون االبیض و االحمر
Trade Mark No.:11171   11171 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
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من اجل : أجھزة وادوات ومعدات علمیة وبحریة ومساحیةوكھربائیة وتصویریةوسینمائیة وبصریة واجھزة 
لكل ھذه االجھزة واالدوات والمعدات االنفة  ومعدات وزن وقیاس وتحلیل وعرض واشارات ومراقبة وقطع 
انتاج  او  نقل  او  تسجیل  اجھزة  الكترونیة  منشورات  مدمجة  اقراص  والتعلیم  لالنقاذ  ووسائل  اجھزة  الذكر 
الصوت والصورة اجھزة معالجة الكلمة واجھزة حاسوب اجھزة معالجة مصغرة برامج كمبیوتر اجھزة اللیزر 
ادوات تحمیل للبطاریات الكھربائیة مفاتیح كھربائیة توقیتیة ( لغیر الساعات ) مكثفات ادوات تجمیع كھربائیة 
الكھربائیة  للكوابل  جلدي  غمد  ربط  وعلب  للبطاریة  علب  كھربائیة  واسالك  وخطوط  كوابل  كھربائیة  مرابط 
وخیوط داخلیة للكوابل الكھربائیة مواسیر للكوابل الكھربائیة ادوات الحث الكھرومغناطیسي ادوات ووسائل 
مغنطیسیة لنقل البیانات اشباه موصالت اجھزة الكترونیة وكھربائیة اجھزة وادوات بما فیھ قطع لتولید وتوزیع 
وامداد الطاقة الكھربائیة وخاصة االجھزة البدیلة ( التي تعمل عند انقطاع التیار ) خالیا وقود اقراص تسجیل 
مكائن البیع االلي وقطع لالجھزة التي تعمل بالقطع النقدیة مكائن تسجیل النقود مكائن الحساب معدات واجھزة 
كمبیوتر لمعالجة البیانات واجھزة كمبیوتر اجھزة اطفاء الحریق ذاكرات الكترونیة ومغنطیسیة وبصریة اقراص 
متحركة (مرنھ) اقراص مغنطیسیة اقراص بصریة معدات حمایة البیانات ادوات خارجیة للكمبیوترات محوالت 
بآخر  تیار كھربائي  لقرن  مشكلة  غیر  ادوات  الكھربائي  للربط  قطع  ثابتھ  محوالت  للتیار الكھربائي  مقومات 
ترانزستورات كھربائیة ثایریستورات دیودات (صمامات ثنائیة ) عناصر شبھ موصلة للطاقة محوالت كھربائیة 
مقومات كھربائیة لوحات توزیع وخزائن متشعبة بطاریات دوائر متكاملة ( شرائح) لوحات للدوائر المطبوعة 
الصوت  رقابیة ادوات كتم  تحكم  معدات   ( لغیر االغراض الطبیة   ) تشخیص  اجھزة  الكمبیوتر  تشغیل  برامج 
ذاكرات خاصة بمعدات معالجة البیانات لوحات وعلب احكم مفاتیخ كھربائیة مرحالت كھربائیة مودیمات انابیب 
الخطوط الكھربائیة قطع ربط الخطوط الكھربائیة اجھزة تنظیم التیار محساس ( اداة حس ) مصھرات لوحات 
مفاتیح كھربائیة فولتامیتر عداد قاطع التیار ادوات قیاس وصممامات للعدادات الكھربائیة ادوات ووسائل تحكم 
تجمیعات المفاتیح الكھربائیة الخاصة بالتیار العالي  للتحكم والمعلومات تجمیعات المفاتیح الكھربائیة  انظمة 
تجمیعات المفاتیح الكھربائیة الخاصة بالتیار المنخفض خطوط تحویل تیار عالي تجمیعات تحویل تیار منخفض 
عالي كوابل كھربائیة محوالت مفاعالت وعناص ومواد عازلة خاصة بھا محوالت توزیع منتجات توزیع الطاقة 
وخاصة مفاتیح الفولطیة المتوسطة واالنظمة المصنوعة مسبقا قواطع الدوائر الكھربائیة مكقابس كھربائیة ( 

ذكر وانثى ) خالیا شمسیة .



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, analysis, display, signaling and 
checking (supervision) apparatus and instruments and equipment including 
parts for all the aforementioned products, life-saving and teaching apparatus and 
instruments; compact discs; electronic publications; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; data-processing equipment 
and computers; microprocessors; computer software; lasers; loaders for electric 
accumulators; time switches (not for clocks); capacitors; electrical coHectors; 
electrical clamps; electric cables, lines and wires; accumulator boxes and junction 
boxes; cable core sheath for electrical cables and cable core threads for electric 
cables; cable ducts; inductors; magnetic data carriers; semiconductors; electronic 
and electrical apparatus, apparatus and instruments including parts thereof for 
the generation, distribution and supply of energy, in particular of alternative 
energy; fuel ceHs; recording disks; automatic vending machines and mechanisms 
for coinoperated apparatus; cash registers; calculating machines»; data 
processing equipment and computers; fIfe-extinguishing apparatus; electronic, 
magnetic and optical memories, floppy disks, magnetic disks, optical disks; data 
protection equipment; computer peripheral devices; converters; rectifiers; static 
converters; electrical connection parts; plain couplers; electrical transistors, 
thyristors, diodes; power semiconductor components; electrical transformers; 
electrical resistors; distribution panels and manifold cabinets; batteries; 
integrated circuits (chips); printed-circuit boards; computer operating program; 
diagnostic apparatus (not for medical purposes); supervisory control equipment; 
suppressors; memories for data-processing equipment; control boards and 
consoles; switches; electric relays; modems; electric line pipes; connecting parts 
for electric lines; voltage regulators; sensors; fuses; switch panels; voltmeter; 
counter; circuit breakers; measuring instrument and metering valves; control 
devices; control and information systems; switchgear assemblies; high-voltage 
switchgear assemblies; low-voltage switchgear assemblies; overhead power high 
voltage DC transmission lines; power high voltage DC transmission assemblies; 
power cables; transformers, reactors and components and insulation materials 
relating thereto; distribution transformers; power distribution products, in 
particular medium-voltage switchgear and prefabricated systems; power circuit 
breakers; receptacle outlets; solar cells 
In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44, CH8050 
Zurich, swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ, سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 
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(126)

مطلوب حمایة العالمھ بالون االحمر و االبیض
Trade Mark No.:11172   11172 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 10  10 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Surgical, medical, 
dental and veterinary apparatusand 
instruments, artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopedic articles; suture 
materials. 

بالجراحة  خاصة  وادوات  اجھزة   : اجل  من 
اطراف   ، البیطري  والطب  واالسنان  والعالج 
 ، بصریة  ادوات   ، اصطناعیة  واسنان  وعیون 

مواد لخیوط الغرز الجراحیة . 

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44, CH8050 
Zurich, swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ, سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(127)

مطلوب حمایة العالمھ باللون االحمر و االبیض
Trade Mark No.:11173   11173 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 11  11 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Apparatus for lighting 
purposes, and apparatus for heating, 
refrigerating and ventilating purposes, 
including ventilators, sanitation ~its; 
ventilation and air conditioning units; 
apparatus for steam «generating, 
cooking, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; 
refineries and petrochemical plants; 
underwater oil production plant; solar 
collectors; heat pumps; stoves. 

اجھزة   ، االضاءة  الغراض  اجھزة   : اجل  من 
فیھا  بما  والتھویة  والتبرید  التدفئة  الغراض 
 ، الصحیة  التركیبات  وحدات   ، التھویة  مراوح 
لتولید  اجھزة  وتكییف الھواء ،  وحدات للتھویة 
وامداد  والتھویة  والتجفیف  والطبخ  البخار 
ومصانع  مصافي   ، الصحیة  ولالغراض  المیاه 
للبتروكیماویات ، مصانع انتاج الزیت تحت الماء 
حراریة  مضخات   ، الشمسیة  الطاقة  مجمعات   ،

، مواقد . 

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 
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Address: affolternstrasse 44, CH8050 
Zurich, swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ, سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(128)

حمایة العالمھ باللون االبیض و االحمر
Trade Mark No.:11174   11174 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 12  12 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Vehicles; apparatusfor 
locomotion by land, air or water; 
controling devices for land, air, water 
andrail vehicles; apparatusand 
machinery for aeronautics; marine 
propulsion systems; drive machinesfor 
land, air, water and rail vehicles. 

من اجل : عربات ، اجھزة النقل البري والجوي 
البري  النقل  لعربات  تحكم  وسائل   ، والبحري 
 ، الحدیدیة  السكك  وعربات  والبحري  والجوي 
ومعدات الغراض الطیران وانظمة الدفع البحریة 
، ماكینات تشغیل للعربات البریة الجویة والبحریة 

والسكك الحدیدیة . 
In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44, CH8050 
Zurich, swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ, سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(129)

حمایة العالمھ باللون االبیض و االحمر
Trade Mark No.:11175   11175 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 14  14 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Precious metals and 
their a Hoys and goods in precious 
metals or coated therewith, not 
included in other classes, jewellery, 
precious stones, horological and 
chronometric instruments  . 

من اجل : معادن ثمینة وسبائكھا واشیاء اخرى 
اما مصنوعة من المعادن الثمینة او مطلیة بھا ، 
وال تشملھا الفئات االخرى ، مجوھرات ، احجار 

كریمة ، ادوات للساعات واجھزة التوقیف . 
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In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44, CH8050 
Zurich, swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ, سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(130)

حمایة العالمھ باللون االبیض و االحمر
Trade Mark No.:11176   11176 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Paper ,cardboard and 
goods made from these materials, not 
included in other classes; printed matter 
including pamphlets, brochures, manuals, 
technical literature; bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artist 
s materials; paint brushes; typewriters 
and office requisites( except furniture) 
; instructional and teaching material 
except apparatus ); plastic materials for 
packaging ( not included in other classes 
) , playing cards , printers type, printing 
blocks . 

من اجل : الورق ، كرتون ومنتجات اخرى تصنع 
 ، اخرى  فئات  في  موجودة  غیر   ، الورق  من 
البروشورات   ، الكتیبات  فیھا  بما  مطبوعة  مادة 
، الكتالوجات الفنیة ، مواد تجلید وتغلیف الكتب 
لمواد  الالصقة  المواد   ، القرطاسیة   ، الصور   ،
للفنانین  مواد   ، المنزلیة  واألغراض  القرطاسیة 
المستلزمات   ، الطباعة  آالت   ، الرسم  فراشي   ،
تدریبیة  مواد   ،  ( األثاث  عدا  ما   ) المكتبیة 
وتدریسیة ( ما عدا األجھزة ) ، مواد بالستیكیة 
للتغلیف ( غیر موجودة في فئات اخرى ) ، ورق 

اللعب ، حروف الطباعة ، كالشیات الطباعة . 
In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44, CH8050 
Zurich, swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ, سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(131)

حمایة العالمھ باللون االحمر و االبیض
Trade Mark No.:11177   11177 : العالمة التجاریة رقم
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In Class: 17  17 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
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; synthetic 
fibers, not for textiles purposes; 
packing, stopping and insulating 
materials; insulators; insulating 
materials; foamed materials; flexible 
pipes, not of metal; acoustic insulation 
materials; pipe junction parts, not of 
metal. 

شبیھة  مادة   ) غاتابرشا   ، مطاط   : اجل  من 
مایكة   ، اسبستوس   ، صمغیة  مواد   ،( بالمطاط 
ھذه  تصنعمن  واشیاء   ،( زجاجیة  شبھ  مادة   )
مواد   ، االخرى  الفئات  في  موجودة  غیر  المواد 
والیاف  الصناعة  في  تستخدم  مشكلة  بالستیكیة 
مواد   ، المنسوجات  الغراض  لیست  اصطناعیة 
مواد   ، عوازل   ، وعزل  التسرب  ومنع  تغلیف 
عازلة ، مواد برغوة ، أنابیب مرنة غیر معدنیة 
، مواد عازلة للصوت ، قطع لربط االنابیب غیر 

المعدنیة . 

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44, CH8050 
Zurich, swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ, سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(132)

حمایة العالمھ باللون االبیض و االحمر
Trade Mark No.:11178   11178 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 18  18 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Leather and imitations 
of leather, and goods made of these 
materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks 
and traveling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery. 

مصنوعة  ومنتجات  مقلد  وجلد  جلد   : اجل  من 
 ، اخرى  فئات  في  موجودة  غیر  المواد  من ھذه 
جلد حیوانات ، جلود حیوانیة مدبوغة ، حقائب 
مظالت   ، شمسیات   ، سفر  وحقائب  ضخمة 
اسواط (كرابیج)،  شمسیة (للنساء) ، عكاكیز ، 
سرج  وكذلك  العربة  الى  الحصان  تجھیز  عدة 

الحصان . 
In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44, CH8050 
Zurich, swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ, سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 
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(133)

Trade Mark No.:11179   11179 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 14  14 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Precious metals and 
their aHoys and goods in precious 
metals or coated therewith, not 
included in other classes; jeweHery, 
precious stones; horological and 
chronometric instruments. 

من اجل : معادن ثمینھ و سبائكھا و أشیاء أخرى 
اما مصنوعھ من المعادن الثمینھ أو مطلیھ بھا , 
و ال تشملھا الفئات االخرى ‘ مجوھرات , أحجار 

كریمھ , أدوات للساعات و أجھزة التوقیف 

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44, CH8050 
Zurich, swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ, سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(134)

Trade Mark No.:11180   11180 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Paper, cardboard and 
goods made from these materials, not 
included in other classes; printed matter 
including pamphlets, brochures, manuals, 
technical literature; bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artist 
s materials;paint brushes ; typewriters 
and office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials for 
packaging(not included in other classes 
); playing cards; printers  type ; printing 
blocks. 

من اجل : الورق، كرتون ومنتجات اخرى تصنع 
 ، اخرى  فئات  في  موجودة  غیر   ، الورق  من 
البروشورات   ، الكتیبات  فیھا  بما  مطبوعة  مادة 
، الكاتالوجات الفنیة ، مواد تجلید وتغلیف الكتب 
لمواد  الالصقة  المواد   ، القرطاسیة   ، الصور   ،
للفنانین  مواد   ، المنزلیة  واألغراض  القرطاسیة 
المستلزمات   ، الطباعة  آالت   ، الرسم  فراشي   ،
المكتبیة (ماعدا االثاث) ، مواد تدریبیة وتدریسیة 
( ما عدا االجھزة ) ، مواد بالستیكیة للتغلیف ( 
 ، اللعب  ورق   ،( اخرى  فئات  في  موجودة  غیر 

حروف الطباعة ، كالشیات الطباعة 
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In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44, CH8050 
Zurich, swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ, سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(135)

Trade Mark No.:11181   11181 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 17  17 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
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; synthetic 
fibers, not for textiles purposes; 
packing, stopping and insulating 
materials; insulators; insulating 
materials; foamed materials; flexible 
pipes, not of metal; acoustic insulation 
materials; pipe junction parts, not of 
metal. 

من اجل : مطاط، غاتابرشا (ماده شبیھة بالمطاط)، 
مواد صمغیة، أسبوس، میكة (مادة شبھ زجاجیة) 
تصنع من ھذه المواد غیر موجودة في  وأشیاء 
الفئات االخرى، مواد بالستیكیة مشكلة تستخدم 
في الصناعة والیاف اصطناعیة لیست الغراض 
المنسوجات، مواد تغلیف ومنع التسرب وعزل، 
عوازل، مواد عازلة، مواد برغوة، أنابیب مرنة 
معدنیة، مواد عازلة للصوت، قطع لربط االنابیب 

غیر المعدنیة . 

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44, CH8050 
Zurich, swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ, سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(136)

Trade Mark No.:11182   11182 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 18  18 : في الصنف
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Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Leather and imitations 
of leather, and goods made of these 
materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks 
and traveling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery. 

من اجل : الجلد و جلد مقلد و منتجات مصنوعھ 
أخرى  فئات  في  موجوده  غیر  المواد  ھذه  من 
حقائب   , مدبوغھ  حیوانیھ  ,جلود  حیوانات  ,جلد 
مظالت   , شمسیات   , سفر  حقائب  و  ضخمھ 
شمسیھ ( للنساء ) , عكاكیز , أسواط ( كرابیج 
) , عدة تجھیز الحصان الى العربھ و كذلك سرج 

الحصان 
In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44, CH8050 
Zurich, swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ, سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(137)

Trade Mark No.:11183   11183 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 19  19 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Building matei»ials(non-
metallic); non-metallic rigid pipes for 
building; asphalt, pitch and bitumen; 
non-metallic transportable buildings; 
monuments, not of metal. 

من اجل : مواد بناء( غیر معدنیھ ), أنابیب صلبھ 
غیر معدنیھ للبناء , اسفلت, زفت و قار , مباني 
متنقلھ غیر معدنیھ ,نصب تذكاریھ غیر معدنیھ . 

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : ا بي بي اسیا براون بوفیري ل تي دي 

Address: Affolternstrasse 44,CH-8050 
Zurich, Switzerland 

 - اتش  سي   ,  44 افولتیرنستریس   : العنوان 
8050 زیرخ, سویسرا 

Address for Services:    الدور الباسل  -عمارة  اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
الثالث ت. / 059769984 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(138)

Trade Mark No.:11184   11184 : العالمة التجاریة رقم
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In Class: 20  20 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
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; 
transportation and conveyor pallets, 
not of metal; valves or slides, not of 
metal; plain couplers, not of metal. 

من اجل : أثاث، مرایا، اطر للصور، منتجات (غیر 
والفلین  الخشب  من  اخرى)  فئات  في  موجودة 
والقصب، والخیزران واالمالید المجدولة ، قرون 
الحیوانات ، العظام، العظام، العاج، عظم الحوت، 
(معدن  المرشوم  اللؤلؤ،  عرق  العنبر،  الصدف، 
ھذه  لكل  وبدائل  المغنیسیوم)  سیلیكات  قوامھ 
لوسائل  حشوات  البالستیكیة،  المواد  او  المواد 
أو  صمامات  معدنیة،  غیر  بسیور  والناقلة  النقل 
مشكلة  غیر  قوران  معدنیة،  غیر  منزلقة  ادوات 

غیر معدنیة . 
In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : ا بي بي اسیا براون بوفیري ل تي دي 

Address: Affolternstrasse 44,CH-8050 
Zurich, Switzerland 

العنوان : افولترنسترس 44 , سي اتش - 8050 
زوریتش , سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(139)

Trade Mark No.:11185   11185 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 21  21 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Household or kitchen 
utensils and containers(not of precious 
metals 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 earthen 
not incluged in other classes 

من اجل : أواني وأوعیھ منزلیھ او مطبخیھ(لیست 
من المعادن الثمینھ او مطلیھ بھا)، امشاط، قطع 
اسفنجیھ، فراشي(ما عدا فراشي الدھان)، مواد 
التنظیف،  ألغراض  مواد  الفراشي،  لصناعة 
شبھ  او  مشكل  غیر  زجاج  فوالذي،  صوف 
البناء)،  في  المستخدم  الزجاج  عدا  مشكل(ما 
غیر  وفخاریھ  بورسلین  اواني  زجاجیھ،  أواني 

موجوده في الفئات األخرى 
In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : ا بي بي اسیا براون بوفیري ل تي دي 

Address: Affolternstrasse 44,CH-8050 
Zurich, Switzerland 

العنوان : افولترنسترس 44 , سي اتش - 8050 
زوریتش , سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(140)

Trade Mark No.:11186   11186 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 25  25 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Clothing, footwear, 
headgear. 

من  وغیرھا  قبعات  احذیة،  مالبس،   : اجل  من 
أغطیة الرأس . 

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : ا بي بي اسیا براون بوفیري ل تي دي 

Address: Affolternstrasse 44,CH-8050 
Zurich, Switzerland 

 - اتش  سي   ,  44 افولتیرنستریس   : العنوان 
8050 زیرخ, سویسرا 

Address for Services:    الدور الباسل  -عمارة  اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
الثالث ت. / 059769984 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(141)

Trade Mark No.:11187   11187 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 26  26 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Lace and embroidery, 
ribbons and braid; buttons, hooks 
and eyes, pins and needles; artificial 
flowers; badges. 

أشرطة   ، ومطرزات  زینة  شریط   : اجل  من 
زخرفیة وأشرطة زینة مجدولة، أزرار ، شناكل 
ورود   ، ابر   ، دبابیس  (خارجیة)  عراوي   ،

اصطناعیة، شارات . 
In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : ا بي بي اسیا براون بوفیري ل تي دي 

Address: Affolternstrasse 44,CH-8050 
Zurich, Switzerland 

 - اتش  سي   ,44 ستراس  افولترن   : العنوان 
8050 زوریتش , سویسرا 

Address for Services:    الدور الباسل  -عمارة  اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
الثالث ت. / 059769984 
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(142)

Trade Mark No.:11188   11188 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: advertising; public 
relations; distribution of advertisement; 
business managment, business 
managment consultancy services; 
information in business matters; 
consultancy for the organization and 
running of companies; market research; 
televesion advertising; publication of 
advertising copy; marketing; distribution 
of advertising material; file managment 
by computer; system definition of data 
in computer databases;compiliation of 
data in computer database ;information 
in business matters;sales promotion; 
business administration ;office 
function;cost-price analysis; business 
advisory services;personnel amanagment 
consultancy;business managment 
and oranization consultancy;business 
investigations;I business relocation 
servives;business valuation 
services;economic forecasts;drawing up 
and publication of statistics;assistance 
to commercial or industrial firms in 
the conduct of their business;business 
surveys;business research;business 
organization consultancy 
services;bookkeeping services;business 
managment resource planning; advice on 
business economics; provision of trade 
and business information ; operation 
of an import \export agency; opinion 
polling ; organization of exhibitions and 
trade fairs for economic , scientific and 
advertising purposes 

من اجل : اعالن، عالقات عامھ،توزیع اعالنات، 
مجال  في  استشاریھ  خدمات  المشاریع،  ادارة 
التجاریھ،  المسائل  في  معلومات  االعمال،  ادارة 
األبحاث  الشركات،  وإدارة  لتنظیم  استشارات 
نسخھ  نشر  التلفزیون،  في  االعالن  السوقیھ، 
تنظیم  اعالنیھ،  ماده  توزیع  تسویق،  اعالنیھ، 
في  البیانات  نظام  تحدید  بالحاسوب،  الملفات 
قواعد البیانات بالكمبیوتر معلومات في المسائل 
ادارةاالعمال،  المبیعات،  ترویج  التجاریھ، 
العالقھ  تحلیل  المكتبیھ،  والواجبات  المھام 
االستشاریھ  الخدمات  والسعر،  التكالیف  بین 
ادارةوتنظیم  بخصوص  التجاریھ،استشارات 
نقل  وخدمات  التجاریھ،  األبحاث  المشاریع، 
خدمات  جدید،  موقع  الى  التجاري  المشروع 
االقتصادیھ،  التنبؤات  التجاري،  المشروع  تقیمم 
االحصائیھ،  والتقاریر  الدراسات  ونشر  تخطیط 
تقدیم المساعده للشركات التجاریھ او الصناعیة 
البحث  المشاریع،  تقییم  مشاریعھا،  تشغیل  في 
المشاریع،  لتنظیم  استشاریھ  خدمات  التجاري، 
لمصادرة  خطط  الدفاتر،وضع  مسك  خدمات 
ادارة المشاریع ، تقدیم النصح والمشوره بشأن 
تجاریھ  معلومات  توفیر  المشاریع،  اقتصادیات 
استیراد/ مؤسسة  تشغیل  للمشاریع،  ومعلومات 

تنظیم  مطروح،  رأي  بشأن  التصویت  تصدیر، 
تجاریھ  ألغراض  التجاریة  واألسواق  المعارض 

وعلمیھ واعالنیھ. 

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

تي  ل  بوفیري  براون  اسیا  بي  بي  ي  ا   : بأسم 
دي 
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Address: Affolternstasse 44,CH-8050 
Zurich, Switzerland 

 - اتش  سي   ,44 استرس  افولفترین   : العنوان 
8050 زریخ , سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(143)

Trade Mark No.:11189   11189 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Insurance; financial 
affairs including asset management 
and investment activities; monetary 
affairs; financial consultancy; 
project finance; financial analyses; 
clearing transactions; debt collection 
agencies; banking activities; financing 
operations; investments; leasing; 
insurance, and insurance advisory 
services; real-estate affairs and 
the consultancy services relating 
thereto; advisory services relating 
to project and export finance 
and for compensation activities; 
project guarantee and debt finance 
consultancy services; planning and 
share fmancing of infrastructure 
projects; asset backing; classical 
reinsurance; financial insurance 
and financial reinsurance,and 
iQsurancebrokerage. 

من اجل : التأمین، الشؤون المالیة بما فیھم تنظیم 
وادارة األصول واالنشطة االستثماریة، الشؤون 
المالیة  الشؤون  المالیة،  االستشارة  النقدیة، 
للمشاریع، التحلیالت المالیة، صفقات التخلیص، 
المصرفیة،  االنشطة  الدیون،  تحصیل  مؤسسات 
العملیات المالیة، االستثمارات، التأجیرن التأمین 
العقاریة  الشؤون  للتأمین،  استشاریة  وخدمات 
الخدمات  بھا،  المتعلقة  االستشاریة  والخدمات 
المالیة  والمبلغ  بالمشاریع  المتعلقة  االستشاریة 
التعویضات، خدمات  وأنشطة  بالتصدیر  الخاصة 
والدین،  المشاریع  لضمان  مالیة  استشاریة 
التخطیط وتمویل خدمات استشاریة مالیة لضمان 
أسھم  وتمویل  والتخطیط  والدین،  المشاریع 
اعادة  األصول،  دعم  التحتیة،  البنیة  مشاریع 
التأمین التقلیدي، التأمین المالي واعادة التأمین 

المالي، التوسط في أعمال التأمین . 

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

تي  ل  بوفیري  براون  اسیا  بي  بي  ي  ا   : بأسم 
دي 

Address: Affolternstrasse 44,CH-8050 
Zurich, Switzerland 

 - اتش  سي   ,44 ترس  افولترانس   : العنوان 
8050 زریخ , سویسرا 

Address for Services:    الدور الباسل  -عمارة  اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
الثالث ت. / 059769984 
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(144)

Trade Mark No.:11190   11190 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 37  37 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Building construction; 
repair; installation services including 
related consultancy; maintence, repair 
and preservation work, and installation 
work, in particular for industrial plants; 
installation, setting up, maintenance 
and repair of computer hardware 
and office equipment; maintenance of 
computers and computer networks; 
installation ,maintenance , repair and 
interference suppression of machines 
and elctrical apparatus and systems; 
installation and maintenance of oil 
lines,underwater construction 

خدمات  الترمیم،  والتعمیر،  البناء   : اجل  من 
استشاریھ،  خدمات  من  بھا  یتعلق  وما  التركیب 
العمل  على  والمحافظھ  الترمیم  اعمال  صیانھ، 
الصناعیھ،  المشاریع  وخاصھ  التركیب  واعمال 
الحاسوب،  اجھزة  صیانة  االنشاء،  التركیب، 
الحاسوب  اجھزة  صیانة  المكتبیة،  والتجھیزات 
وشبكات الحاسوب، التركیب، الصیانة، االصالح، 
المكائن  بسبب  الناتج  التشویش  من  التخلص 
وصیانة  تركیب  الكھربائیھ،  واألنظمھ  واألجھزه 

خطوط الزیت، القیام باعمال البناء تحت الماء 

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44, CH8050 
Zurich, swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ, سویسرا 

Address for Services:    الدور الباسل  -عمارة  اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
الثالث ت. / 059769984 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(145)

Trade Mark No.:11191   11191 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: 
Telecommunications;data 
transmission, in particular via global 
computer networks; provision of 
access to computer data banks; 
provision of access to global computer 
networks; collection and delivery of 
messages; message sending; electronic 
messaging services; communication 
throygh networks. 

وخاصة  البیانات  نقل  االتصاالت،   : اجل  من 
توفیر مدخل  كمبیوتر دولیة،  طریق شبكات  عن 
وتوصیل  جمع  الدولیة،  الكمبیوتر  شبكات  الى 
 ، االلكترونیة  الرسائل  ارسال  خدمات  الرسائل، 

االتصال عن طریق الشبكات . 

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : ا بي بي اسیا براون بوفیري ل تي دي 

Address: Affolternstrasse 44,CH-8050 
Zurich, Switzerland 

 - اتش  سي   ,  44 افولتیرنستریس   : العنوان 
8050 زیرخ, سویسرا 

Address for Services:    الدور الباسل  -عمارة  اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
الثالث ت. / 059769984 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(146)

Trade Mark No.:11192   11192 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Transport, in particular 
transport logistics ;distribution of 
energy and electricity ; distribution 
of eater and gas ; packaging and 
storage of goods ; delivery of goods ; 
loading ; storage of goods; unloading 
of freight ; pipeline consignments ; 
freght forwarding ; transportation 
and storage of refuse ; transportation 
; delivery ; organization of journeys 
; distribution and transmission of 
electricity 

من اجل : النقل وخاصة أعمال النقل اللوجستیة، 
والغاز  الماء  توزیع  والكھرباء،  الطاقة  توزیع 
البضائع  توصیل   ، البضائع  وتخزین  تغلیف   ،
الشحن،  تفریغ  البضائع،  تخزین   ، والتحمیل   ،
نقل  الشحن،  ارسال  االنابیب،  خطوط  شحنات 
تنظیم  التوصیل،  النقل،  النفایات،  وتخزین 

الرحالت، توزیع ونقل الكھرباء . 

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : ا بي بي اسیا براون بوفیري ل تي دي 

Address: Affolternstrasse 44,CH-8050 
Zurich, Switzerland 

 - اتش  سي   ,  44 افولتیرنستریس   : العنوان 
8050 زیرخ, سویسرا 

Address for Services:    الدور الباسل  -عمارة  اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
الثالث ت. / 059769984 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(147)

Trade Mark No.:11193   11193 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 40  40 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Treatment of 
materials; generation of energy; 
generation of alternative energy; 
waste processing ; oil processing ; air 
conditioning ; air purification; air 
improvement; metalworking; refuse 
and waste recycling; paper treatment; 
refining; water treatment  leasing of 
generators; treatment of tissues and 
textiles. 

تولید  الطاقة،  تولید  المواد،  معالجة   : اجل  من 
الطاقة البدیلة ، معالجة النفایات ، معالجة الزیوت 
نوعیة  تحسین  الھواء ،  تنقیة  تكییف الھواء،   ،
النفایات  تدویر   ، المعدنیة  االشغال   ، الھواء 
معالجة  التكریر،   ، الورق  معالجة   ، والقمامة 
معالجة  الكھربائیة،  المولدات  تأجیر   ، المیاه 

االنسجة الخفیفة والمنسوجات . 

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : ا بي بي اسیا براون بوفیري ل تي دي 

Address: Affolternstrasse 44,CH-8050 
Zurich, Switzerland 

العنوان : افولترنسترس 44 , سي اتش - 8050 
زوریتش , سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(148)

Trade Mark No.:11194   11194 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Education; training; 
entertainment; sporting and cultural 
activities;instruction ;organization 
and conducting of seminars; 
sponsorship 

االنشطة  التكریم،  التدریب،  التعلیم،   : اجل  من 
وادارة  تنظیم  التدریس،  والثقافیة،  الریاضیة 

الحلقات الدراسیة، الرقابة على المطبوعات . 

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : ا بي بي اسیا براون بوفیري ل تي دي 
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Address: Affolternstrasse 44,CH-8050 
Zurich, Switzerland 

العنوان : افولترنسترس 44 , سي اتش - 8050 
زوریتش , سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(149)

Trade Mark No.:11195   11195 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 42  42 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ

خدمات   ، الطبیةوالصحیةوالجمالیة  الرعایة  المؤقتة،  االقامة  والشراب،  الطعام  توفیر   : اجل  من 
الیمكن  خدمات  الكمبیوتر،  برمجة  وصناعیة،  علمیة  أبحاث  قانونیة،  خدمات  وزراعیة،  بیطریة 
ادراجھا في فئات أخرى، توفیر برامج كمبیوتر على شبكات البیانات، وخاصة على االنترنت والشبكة 
الدولیة، معلومات فنیة بشأن استخدام أجھزة الكمبیوتر، أجھزة الكمبیوتر، برامج الكمبیوتر، شبكات 
كمبیوتر تصل بین قاعدة البیانات بالكمبیوتر أو عن طریق شبكات الكمبیوتر، تأجیر أوقات الدخول الى 
الكمبیوتر ، ترخیص حقوق الملكیة الصناعیة، فحص المواد، االستفادة من براءات االختراع,وضع 
المغلفات,الطباعة,تقدیر  وأشكال  عملیات  تصمیم  الصناعي,خدمات  التصمیم  تقاریربالصور,خدمات 
الجودة,اجرات أبحاث تحت الماء,صیانةبرامج الكمبیوتر,استرجاع بیانات الكمبیوتر,استشارات بشان 
حمایةالبیئة,استشارات متخصصة,تصمیم برامج كمبیوتر,فرز النفایات والمواد القابلة للتدویر,تاجیر 
تركیبات,صحیة، تأجیر وقت الدخول الى قواعد البیانات، خدمات ھندسة الشبكات، االبحاث العلمیة 
برامج  تحدیث  البیانات،  بمعالجة  الخاصة  البرامج  انتاج  الشبكات،  تقنیة  مجال  في  والصناعیة 
التنقیب  بعملیات  القیام  البترول،  باستخراج  خاصة  تحلیالت  الكیمیائیة،  التحلیالت  عمل  الكمبیوتر، 
الستخراج  الالزمة  التحلیالت  عمل  البیئة،  حمایة  استشارات  البیترول،  ابار  مراقبة  البترول،  عن 
البترول، وضع تقاریر الخبراء الفنیة عن وجود البترول، استشارات انشائیة، خدمامعماریة،تأجیر 
الكییمیاء،  مجال  في  أبحاث  وطبیعیة،  فیزیائیة  أبحاث  السالمة،  مجال  في  خدمات  متنقلة،  منشات 
الكمبیوتر،  مجال  في  استشاریة  خدمات  طبیب  خدمات  الصیدالنیة،  المستحضرات  مجال  في  أبحاث 
بالمنتجات  الخاصة  واالبحاث  التنمیة  خدمات  الكمبیوتر،  نظم  تحلیالت  الكمبیوتر،  بیانات  استرجاع 
ھندسیة  الخبراء الفنیة، أعمال  تقاریر  صیاغة  ھندسة وتركیب المكائن،  مجال  في  الجدیدة، أبحاث 
تشمل استشارات ھندسیة، التخطیط االنشائي، التخطیط الفني للمشاریع واالستشارات الخاصة بھا، 
تأجیر البرامج وتجھیزات معالجة البیانات، تطویر البرامج، خدمات استشاریة خاصة بأعمال البناء 

والترمیم والتركیب، خدمات ھندسیة . 
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In Respect of: Providing of food and drink; temporary accommodation; 
medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricultural services; legal 
services; scientific and industrial research; computer programming; services 
that cannot be classified in other classes; provision of, « computerprogramson 
data networks, in particular on the Internet and the worldwide web; « 
technical information regarding the use of computers, computer hardware, 
computer software and computer networks online from a computer database 
or via computer networks; leasing of computer access times; licensing of 
industrial property rights; material testing; utilization of patents; drawingup 
of image reports; industrial design services; packaging design services; 
printing; quality assessment; underwater research; maintenance of computer 
sofware; 11 recovery of computer data; environmental protection consultancy; 
professional consultancy; design of computer sofware; sorting of refuse and 
recyclable materials; leasing of sanitary, instalations; leasing of access time to 
databases; network engineering services; scientific and industrial research in 
the field of network technology; production of programs for data processing; 
updating of computer sofware;performance of chemical analyses; analyses 
for oil exteraction; performance of exporatory drilling operations for oil; 
monitoring of oil wells; environmental protection consultancy; production of 
analyses for oil extraction; drawing up of expert reports about oil presence; 
construction consultancy; architectural services; leasing of transportable 
structures; consultancy in the field of safety; physical research; research in 
the field of chemistry; pharmaceutical consultancy; services of physicist; 
computer consultancy services; recovery of computer data; computer system 
analyses; development and investigation services with respect to new products; 
research in the field of engineering and machine construction; drawing up of 
technical expert reports; engineering work including engineering consultancy; 
construction planning; technical project planning and associated consultancy; 
leasing of sofware and data processing equiment; software development; 
building, repair and installation work consultancy services; engineering 
services.  
In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : ا بي بي اسیا براون بوفیري ل تي دي 

Address: Affolternstrasse 44,CH-8050 
Zurich, Switzerland 

 - اتش  سي   ,  44 افولتیرنستریس   : العنوان 
8050 زیرخ, سویسرا 

Address for Services:    الدور الباسل  -عمارة  اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
الثالث ت. / 059769984 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(150)

مطلوب حمایة العالمھ باللون االحمر و االبیض



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Trade Mark No.:11196   11196 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 6  6 : في الصنف
Date: 09/02/2005  09/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Common metals and 
their alloys; metal components and 
building materials; transportable 
buildings of metal; 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; pipes and tubes of 
any type together with metal parts 
thereof; sates; goods of commonmetal 
not included in other classes; metal 
conveyor pallets; metal load pallets; 
metal sleeves; metal valves or slides; 
pipe junction parts of metal. 

عناصر   ، وسبائكھا  معروفة  معادن   : اجل  من 
المعدن  من  متنقلة  مباني   ، بناء  ومواد  معدنیة 
قضبان  لصناعة  معدنیة  مواد   ، معدنیة  مباني   ،
غیر كھربائیة  كوابل واسالك   ، السكك الحدیدیة 
قطع   ، حدیدیة  خردوات   ، معروف  معدن  من 
صغیة معدنیة ، مواسیر وانابیب معدنیة ، مواسیر 
وانابیب من اي نوع ومعھا قطع معدنیة ، خزائن 
فئات  تشملھا  ال  معروف  معدن  من  منتجات   ،
اخرى ، حشوات معدنیة لسیور النقل ، حشوات 
معدنیة لألحمال ، جلب معدنیة ، صمامات وقطع 

معدنیة ، قطع معدنیة لربط المواسیر . 

In the name of: ABB Asea Brown 
Boveri Ltd 

بأسم : اي بي بي اسیا براون بوفاري ال تي دي 

Address: affolternstrasse 44, CH8050 
Zurich, swizerland 

العنوان : افولتیرنستراس 44 سي اتش 8050 
زیورخ, سویسرا 

Address for Services:    الدور الباسل  -عمارة  اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
الثالث ت. / 059769984 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(151)

Trade Mark No.:11197   11197 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 23/02/2005  23/02/2005 : التاریخ
In Respect of: pharmaceutical and 
medicinal preparations for human use 

من اجل : مستحضرات صیدلیھ و طبیھ لالستعمال 
البشري 

In the name of: Glaxo Group Limited  بأسم : غالكسو غروب لیمیتد
Address: Berkely Avenue, Greenford, 
Middlesex UB6 0NN United Kingdom, 

العنوان : المملكھ المتحده 

Address for Services:    74 عنوان التبلیغ : رام اهللا- ص ب
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(152)

Trade Mark No.:11198   11198 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 23/02/2005  23/02/2005 : التاریخ
In Respect of: : pharmaceutical and 
medicinal preparations for human use 

من اجل : مستحضرات صیدلیھ و طبیھ لالستعمال 
البشري 

In the name of: Glaxo Group Limited  بأسم : غالكسو غروب لیمیتد
Address: Berkely Avenue, Greenford, 
Middlesex UB6 0NN United Kingdom, 

العنوان : المملكھ المتحده 

Address for Services:    74 عنوان التبلیغ : رام اهللا- ص ب
(153) 

Trade Mark No.:11199   11199 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 23/02/2005  23/02/2005 : التاریخ
In Respect of: pharmaceutical and 
medicinal preparations for human use 

من اجل : مستحضرات صیدلیھ و طبیھ لالستعمال 
البشري 

In the name of: Glaxo Group Limited  بأسم : جالكسو غروب لیمیتد
Address: Berkely Avenue , Greenford, 
Middlesex UB6 0NN United Kingdom, 

العنوان : المملكھ المتحده 

Address for Services:    74 عنوان التبلیغ : رام اهللا- ص ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(154)

Trade Mark No.:11200   11200 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 23/02/2005  23/02/2005 : التاریخ
In Respect of: : pharmaceutical and 
medicinal preparations for human use 

من اجل : مستحضرات صیدلیھ و طبیھ لالستعمال 
البشري 
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In the name of: Glaxo Group Limited  بأسم : غالكسوب غروب لیمتد
Address: Glaxo wellcome 
house , berkeley Avenue , 
Greenford,Middlesex UB6 
ONN,United Kingdom 

العنوان : المملكھ المتحده 

Address for Services:    74 عنوان التبلیغ : رام اهللا- ص ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(155)

Trade Mark No.:11201   11201 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 23/02/2005  23/02/2005 : التاریخ
In Respect of: : pharmaceutical and 
medicinal preparations for human use 

من اجل : مستحضرات صیدلیھ و طبیھ لالستعمال 
البشري 

In the name of: Glaxo Group Limited  بأسم : غالكسو غروب لیمیتد
Address: Berkely Avenue, Greenford, 
Middlesex UB6 0NN United Kingdom, 

العنوان : المملكھ المتحده 

Address for Services:    74 عنوان التبلیغ : رام اهللا- ص ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(156)

Trade Mark No.:11202   11202 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 23/02/2005  23/02/2005 : التاریخ
In Respect of: preparations for 
destroying vermin ; fungicides, 
herbicides 

الحشرات  على  للقضاء  مستحضرات   : اجل  من 
الطفیلیة ، مبیدات الفطریات ومبیدات األعشاب . 

In the name of: Syngenta 
Participations AG 

بأسم : سنجتا بارتیسیبیشنز اي جي 

Address: Schwarzwaldallee 215,4058 
Basel, Switzerland 

باسیل  سكھوارزویلدالي 215،4058   : العنوان 
سویتزالند 

Address for Services:    74 : عنوان التبلیغ : رام اهللا / ص ب
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(157)

Trade Mark No.:11208   11208 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 19/02/2005  19/02/2005 : التاریخ
In Respect of: PHARMACEUTICAL 
PREPARATIONS 

من اجل : مستحضرات الصیدلھ 

In the name of: F.Hoffman-la Roche 
AG 

بأسم : ف. ھوفمان- الروش أ.ج 

Address: Grenzacherstrasse 124, 4002 
Basel ,Switzerlan 

 ,124 شتراسة  اتشیر  غرینز   : العنوان 
4002بال 

Address for Services:    4472 ب  ص  وشركاھم  :سابا  التبلیغ  عنوان 
البیرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(158)

Trade Mark No.:11209   11209 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 19/02/2005  19/02/2005 : التاریخ
In Respect of: pharmaceutical 
preparations 

من اجل : مستحضرات الصیدلة 

In the name of: F.Hoffmann-la Roche 
AG 

بأسم : ف. ھوفمان- الروش آ ج 

Address: Grenzacherstrasse 124, 4002 
Basel, Switzerlan 

 2004  ,  124 شتراسھ  غرینزاتشیر   : العنوان 
بال سویسرا 

Address for Services:    04056 عنوان التبلیغ : غزة: ص.ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(159)

Trade Mark No.:11210   11210 : العالمة التجاریة رقم
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In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 19/02/2005  19/02/2005 : التاریخ
In Respect of: pharmaceutical 
preparations 

من اجل : مستحضرات الصیدلة 

In the name of: F.Hoffmann-la Roche 
AG 

بأسم : ف. ھوفمان- الروش آ ج 

Address: Grenzacherstrasse 124, 4002 
Base,Switzerlan l 

العنوان : سویسرا 

Address for Services:    04056 عنوان التبلیغ : غزة: ص.ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(160)

Trade Mark No.:11211   11211 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 19/02/2005  19/02/2005 : التاریخ
In Respect of: pharmaceutical 
preparations 

من اجل : مستحضرات الصیدلة 

In the name of: F.Hoffmann-la Roche 
AG 

بأسم : ف. ھوفمان- الروش آ ج 

Address: grenzacherstrasse124 ,4002 
basel ,Switzerlan 

 4002, شتراسھ 124  اتشیر  غرینز   : العنوان 
بال ,سویسرا 

Address for Services:    4472 ب  ص  شركاھم  ساباو  التبلیغ:  عنوان 
البیرة – ھاتف 298976/1 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(161)

Trade Mark No.:11212   11212 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 19/02/2005  19/02/2005 : التاریخ
In Respect of: pharmaceutical 
preparations 

من اجل : مستحضرات الصیدلة . 

In the name of: F.Hoffmann-la Roche 
AG 

بأسم : ف. ھوفمان- الروش آ ج 

Address: Grenzacherstrasse 124, 4002 
Base,Switzerlan l 

العنوان : سویسرا 

Address for Services:    04056 عنوان التبلیغ : غزة: ص.ب
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(162)

Trade Mark No.:11213   11213 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 19/02/2005  19/02/2005 : التاریخ
In Respect of: pharmaceutical 
preparations 

من اجل : المستحضرات صیدلیة 

In the name of: F.Hoffman-la Roche 
AG 

بأسم : ف. ھوفمان- الروش أ.ج 

Address: Switzerlan  العنوان : سویسرا
Address for Services:    ت  ،4472 ب  ص  البیره   : التبلیغ  عنوان 

 2989760/1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(163)

Trade Mark No.:11214   11214 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 19/02/2005  19/02/2005 : التاریخ
In Respect of: pharmaceutical 
preparations 

من اجل : مستحضرات الصیدلة . 

In the name of: F.Hoffman-la Roche 
AG 

بأسم : ف. ھوفمان- الروش أ.ج 

Address: grenzacherstrasse 124 , 4002 
basel ,Switzerlan 

العنوان : غرینزاتشیرشتراسة 124 , 4002 بال 
,سویسرا 

Address for Services:    ت  ،4472 ب  ص  البیره   : التبلیغ  عنوان 
 2989760/1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(164)

Trade Mark No.:11215   11215 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 19/02/2005  19/02/2005 : التاریخ
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In Respect of: pharmaceutical 
preparations 

من اجل : مستحضرات الصیدلیة . 

In the name of: F.Hoffmann-la Roche 
AG 

بأسم : ف. ھوفمان- الروش آ ج 

Address: grenzacherstrasse 124, 
4002basel, Switzerlan 

 4002  ,  124 شتراسھ  غرینزاتشیر   : العنوان 
بال , سویسرا 

Address for Services:    ت  ،4472 ب  ص  البیره   : التبلیغ  عنوان 
 2989760/1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(165)

Trade Mark No.:11216   11216 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 19/02/2005  19/02/2005 : التاریخ
In Respect of: pharmaceutical 
preparations 

من اجل : مستحضرات الصیدلیھ 

In the name of: F.Hoffmann-la Roche 
AG 

بأسم : ف. ھوفمان- الروش آ ج 

Address: grenzacherstrasse 124 , 4002 
basel , Switzerlan 

العنوان : غرینزاتشیر شتراسة 124,4002 بال 
,سویسرا 

Address for Services:    ت  ،4472 ب  ص  البیره   : التبلیغ  عنوان 
 2989760/1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(166)

Trade Mark No.:11217   11217 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 19/02/2005  19/02/2005 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
preparations 

من اجل : مواد الصیدلیة . 

In the name of: F.Hoffmann-la Roche 
AG 

بأسم : ف. ھوفمان- الروش آ ج 

Address: grenzacherstrasse 124 , 4002 
basel ,Switzerlan 

العنوان : غرینزاتشیرشتراسة 124 , 4002 بال 
,سویسرا 

Address for Services:    ت  ،4472 ب  ص  البیره   : التبلیغ  عنوان 
 2989760/1
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(167)

Trade Mark No.:11228   11228 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 01/03/2005  01/03/2005 : التاریخ
In Respect of: communication 
services, television, cable television, 
digital television, satellite television 
and radio broadcasting services 
providing telecommunications 
access to an integrated digital 
platform in the nature of secure 
broadband computer network for 
the production, distribution,transfer, 
and manipulation of motion picture, 
television,and other content 

من اجل : خدمات االتصال، خدمات التلفاز وتلفاز 
الصناعي  القمر  وتلفاز  الرقمي  والتلفاز  الكوابل 
الالسلكي  االتصال  امكانیة  توفیر  الرادیو،  وبث 
لبرنامج رقمي متكامل على شكل شبكة حاسوب 
والتحكم  ونقل  وتوزیع  النتاج  وآمنھ  واسعھ 
االعالم  واشكال  والتلفاز  المتحركھ  بالصور 

األخرى 

In the name of: TURNER 
NETWORK TELEVISION LP, LLLP 

بأسم : ترنر نتویرك تلفیجن ال بي، ال ال ال بي 

Address: United States of America  العنوان : الوالیات المتحده األمریكیھ
Address for Services:    74 عنوان التبلیغ : رام اهللا- ص ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(168)

Trade Mark No.:11229   11229 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 01/03/2005  01/03/2005 : التاریخ
In Respect of: educational and 
entertainment service, including the 
production and/or distribution and/or 
presentation of programs for televsion, 
cable television , digital television, satellite 
television and radio, services in the nature 
of a continunig comexy, drama, action, 
adventure and/ or animation program 
series and motion picture film production, 
provided through cable television, 
broadcast television, broadcast radio and 
the global computer information network 

تشمل  والترفیھیھ  التعلیمیھ  الخدمات   : اجل  من 
للتلفاز  البرامج  تقدیم  و/او  توزیع  و/او  انتاج 
القمر  وتلفاز  الرقمي  وتلفاز  وتلفازالكوابل 
تقدیم  شكل  على  وخدمات  والرادیو  الصناعي 
مسلسالت كومیدیھ ودراما واكشن ومغامره و/او 
الرسوم المتحركھ وانتاج األفالم السینمائیھ التي 
التلفزیوني  والبث  الكوابل  تلفاز  خالل  من  تقدم 
الحاسوب  معلومات  وشبكة  االذاعي  والبث 

العالمیھ 
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In the name of: TURNER 
NETWORK TELEVISION LP, LLLP 

بأسم : ترنر نتویرك تلفیجن ال بي، ال ال ال بي 

Address: United States of America  سیتي  , , ان و  تكوود درابف   1050 : العنوان 
30318,الوالیات  جورجیا  والیة   , اطلنطا  اوف 

المتحده االمریكیھ 
Address for Services:    74 عنوان التبلیغ : رام اهللا- ص ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(169)

Trade Mark No.:11230   11230 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 42  42 : في الصنف
Date: 01/03/2005  01/03/2005 : التاریخ
In Respect of: computer services, 
computer on-line services, including 
providing an on-line magazine, 
providing an on -line computer 
data base and interactive data 
base, providing a website featuring 
information on entertainment and 
amusement and providing on-line 
links to other website, providing 
temporary use of- on - line software, 
amusement and theme park services 

من اجل : خدمات الحاسوب وخدمات الحاسوب 
المتصلھ،توفیر  المجالت  توفیر  وتشمل  المتصل 
تحاوریھ،  بیانات  وقاعدة  متصلھ  بیانات  قاعدة 
عن  معلومات  تحتوي  معلومات  شبكة  توفیر 
الترفیھ والتسلیھ وتوفیر موصالت متصلھ لشبكة 
لبرامج  مؤقت  استعمال  توفیر  اخرى،  معلومات 
ومالھي  التسلیھ  خدمات  المتصلھ،  الحاسوب 

متخصص بموضوع واحد 

In the name of: turner network 
television lp,lllp 

بأسم : ترنر نتویرك تلفیجن ال بي، ال ال ال بي 

Address: united states of america  سیتي  , و  ,ان  درایف  1050تكوود   : العنوان 
اوف اطلنطا , والیة جورجیا , الوالیات المتحده 

األمركیة 
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(170)

Trade Mark No.:11233   11233 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 4  4 : في الصنف
Date: 02/03/2005  02/03/2005 : التاریخ
In Respect of: ALL GOODS  4 من اجل : جمیع البضائع الداخلھ في الصنف
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In the name of: SHAREKATE 
ALYNABUSY LE TEJARA 
ALAMMA 

بأسم : شركة العنبوسي للتجاره العامھ 

Address: JENEIN - TUBASS  العنوان : جنین - عمارة النخیل
Address for Services:    97 .عنوان التبلیغ : جنین ص.ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(171)

Trade Mark No.:11242   11242 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 12  12 : في الصنف
Date: 10/03/2005  10/03/2005 : التاریخ
In Respect of: Automobiles and their 
parts and fittings; motorcycles and their 
parts and fittings; bicycles and their 
parts and fittings; motors (non-electric) 
for land vehicles; machine elements for 
land vehicles; alternating current motors 
for land vehicles, direct current motors 
for land vehicles; anti-theft devices for 
vehicles. 

من اجل : سیارات وقطعھا ولوازمھا ، دراجات 
ناریة وقطعھا ولوازمھا ، دراجات ھوائیة وقطعھا 
كھربائیة) للمركبات  محركات (غیر   ، ولوازمھا 
 ، األرضیة  للمركبات  آلیة  عناصر   ، األرضیة 
 ، األرضیة  للمركبات  المتناوب  التیار  محركات 
 ، األرضیة  للمركبات  المستمر  التیار  محركات 

اجھزة مضادة لسرقة المركبات . 
In the name of: Mitsubishi Jidosha 
Kogyo Kabushiki Kaisha 

كابوشیكي  كوجیو  جیدوشا  میتسوبیشي   : بأسم 
كایشا 

Address: 16-4 konan 2-chome, 
Minato-ku,Tokyo, Japan 

میناتو-كو،  تشومھ،  العنوان : 4-16، كونان 2 
طوكیو، الیابان 

Address for Services:    ت  ،4472 ب  ص  البیره   : التبلیغ  عنوان 
 2989760/1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(172)

Trade Mark No.:11266   11266 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 17/03/2005  17/03/2005 : التاریخ
In Respect of: Chips  من اجل : شیبس
In the name of: Shareket Annaser 
Assenaiya Altejareyah 

بأسم : شركة النصر الصناعیة التجاریة 

Address: Ramallah  العنوان : رام اهللا- المنطقة الصناعیھ
Address for Services :  Ramallah  عنوان التبلیغ : رام اهللا- المنطقة الصناعیھ
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(173)

Trade Mark No.:11270   11270 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 20/03/2005  20/03/2005 : التاریخ
In Respect of: Microscopes over head 
projectores&LCD 

واجھزة  تعلیمیة  میكروسكوبات   : اجل  من 
عرض 

In the name of: Sharekat markaz 
altajhezat alelmeha walmkbaria 

العلمیة  التجھیزات  مركز  شركة   : بأسم 
والمخبریة 

Address: Ramallah Alzahra Street  العنوان : رام اهللا-شارع الزھراء
Address for Services :  Ramallah 
Alzahra Street 

عنوان التبلیغ : رام اهللا-شارع الزھراء 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(174)

Trade Mark No.:11275   11275 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 15/03/2005  15/03/2005 : التاریخ
In Respect of: CHIPS  من اجل : شیبس
In the name of: Adnan Mohammad 
Ali Massad 

بأسم : عدنان محمد علي مساد 

Address: Jenin- Al-Hisbah- Emaret 
Massad 

العنوان : جنین - الحسبھ عمارة مساد 

Address for Services :  Jenin- Al-
Hisbah- Emaret Massad 

عنوان التبلیغ : جنین - الحسبھ عمارة مساد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(175)

Trade Mark No.:11291   11291 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 2  2 : في الصنف
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Date: 30/03/2005  30/03/2005 : التاریخ
In Respect of: Shoe dyes, suede 
dyes, leather dyes, leather polishing 
preparations 

من اجل : اصباغ األحذیھ، اصباغ األقمشھ،أصباغ 
الجلد، مستحضرات تلمیع الجلد 

In the name of: Ozden Kimya Ve 
Plastik Sanayi Ticaret Limited Sirketi 

بأسم : أوزدن كیمیا في بالستیك ساناي تیكارت 
لیمتد شیركتي 

Address: Ankara-Turkey  العنوان : كازان-انقره- تركیا
Address for Services:    182 عنوان التبلیغ : بیت ساحور ص ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(176)

Trade Mark No.:11292   11292 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 2  2 : في الصنف
Date: 30/03/2005  30/03/2005 : التاریخ
In Respect of: Shoe Dyes, suede dyes, 
Leather dyes, Leather polishing 
preparations 

األقمشھ،  اصباغ   ، األحذیھ  اصباغ   : اجل  من 
اصباغ الجلد، مستحضرات تلمیع الجلد 

In the name of: Ozden Kimya Ve 
Plastik Sanayi Ticaret Limited Sirketi 

بأسم : أوزدن كیمیا في بالستیك ساناي تیكارت 
لیمتد شیركتي 

Address: Ankara-Turkey  العنوان : كازان-انقره تركیا
Address for Services:    182 عنوان التبلیغ : بیت ساحور ص ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(177)

Trade Mark No.:11313   11313 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 07/04/2005  07/04/2005 : التاریخ
In Respect of: ِِِAll goods including in 
this class 

من اجل : جمیع البضائع المتعلقھ بالصنف 

In the name of: Sharekat Backaldrin 
Holy Land Lel Tejarah Wal Estethmar 

للتجارة  الند  ھولي  باكلدرین  شركة   : بأسم 
واالستثمار 

Address: Al khalil  العنوان : الخلیل
Address for Services:    عنوان التبلیغ : ص.ب. 1654 رام اهللا فلسطین

مكتب المحامي أمیر زھدي التمیمي 
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(178)

Trade Mark No.:11318   11318 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 07/04/2005  07/04/2005 : التاریخ
In Respect of: Paper  من اجل : الورق
In the name of: Ibraheam Saleem 
Khallel Qabaha 

بأسم : ابراھیم سالم خلیل قبھا 

Address: Bartaa Al Sharqya  العنوان : جنین- برطعھ الشرقیھ
Address for Services:    97 .عنوان التبلیغ : جنین ص.ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(179)

Trade Mark No.:11333   11333 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 20/04/2005  20/04/2005 : التاریخ
In Respect of: All goods under articale 
30 

من اجل : جمیع البضائع الداخلة في الصنف 30 

In the name of: Muhamad Tawfiq 
Mohmad Asef 

بأسم : محمد توفیق محمد عساف 

Address: TULKARM-Baqa Al-
Sharqiaa-(Baqa Al-Sharqiaa ) 

برید  شعبة  الشرقیھ-  باقھ   - طولكرم   : العنوان 
باقھ الشرقیة  

Address for Services:    الطابق شدید  عمارة  طولكرم -  التبلیغ :  عنوان 
االول - 2671894-09 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(180)

Trade Mark No.:11334   11334 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 20/04/2005  20/04/2005 : التاریخ
In Respect of: All goods under article 30  30 من اجل : جمیع البضائع الداخلھ في صنف
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In the name of: Muhamad Tawfiq 
Mohmad Asef 

بأسم : محمد توفیق محمد عساف 

Address: TULKARM - Baqa Al- 
Sharqiaa( Baqa Al- Sharqiaa) 

برید  شعبة  الشرقیھ-  باقھ   - طولكرم   : العنوان 
باقھ الشرقیھ 

Address for Services:    الطابق شدید  عمارة  طولكرم -  التبلیغ :  عنوان 
االول - 2671894-09 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(181)

Trade Mark No.:11335   11335 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 20/04/2005  20/04/2005 : التاریخ
In Respect of: All goods under artical 
30 

من اجل : جمیع البضائع الداخلھ في صنف 30 

In the name of: Muhamad Tawfiq 
Mohmad Asef 

بأسم : محمد توفیق محمد عساف 

Address: TULKARM - Baqa Al- 
Sharqiaa( Baqa Al- Sharqiaa) 

برید  شعبة  الشرقیھ-  باقھ   - طولكرم   : العنوان 
باقھ الشرقیھ 

Address for Services:    الطابق شدید  عمارة  طولكرم -  التبلیغ :  عنوان 
االول - 2671894-09 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(182)

Trade Mark No.:11336   11336 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 20/04/2005  20/04/2005 : التاریخ
In Respect of: all goods under artical 
30 

من اجل : جمیع البضائع الداخلھ في صنف 30 

In the name of: Muhamad Tawfiq 
Mohmad Asef 

بأسم : محمد توفیق محمد عساف 

Address: TULKARM - Baqa Al- 
Sharqiaa( Baqa Al- Sharqiaa) 

برید  شعبة  الشرقیھ-  باقھ   - طولكرم   : العنوان 
باقھ الشرقیھ 

Address for Services:    الطابق شدید  عمارة  طولكرم -  التبلیغ :  عنوان 
االول - 2671894-09 
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(183)

Trade Mark No.:11337   11337 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 23/04/2005  23/04/2005 : التاریخ
In Respect of: Vitamines mineral food 
and water supplements, nutritional 
additives, esters, royal jelly, dietetic 
food and dietetic beverages adapted 
for medical purposes, cod liver oil, 
medicinal drinks, traditional medicines, 
tonic/ medicinal herbs, medicinal 
teas,herb teas,food for babies absorbent 
cotton, adhesive bands, adhesive plaster, 
hygienic bandages, menstruation 
bandages for dressing, plasters, air 
freshening preparations, balms, cachets, 
pills, all for medical/pharmaceutical 
purposes. 

لألغذیة  اضافیة  مواد  فیتامینات،   : اجل  من 
امالح  غذائیة،  إضافیة  مواد  المعدنیة،  والمیاه 
عضویة، جیلي ممتاز، اغذیة ومشروبات للحمیة 
الحوت  كبد  زیت  الطبیة،  لألغراض  تستخدم 
(زیت السمك)، مشروبات دوائیة، أدویة تقلیدیة، 
اعشاب مقویة/طبیة، انواع من الشاي الدوائي، 
فطن  لألطفال،  اغیة  األعشاب،  شاي  من  انواع 
ضمادات  الصق،  بالستر  الصقھ،  اشرطة  طبي، 
ضمادات  الطمث،  لحاالت  ضمادات  صحیة، 
وتنقیة  لتجدید  مستحضرات  بالستر،  للغیار، 
جمیعھا  حبوب،  براشم،  عطریة،  الھواء،مراھم 

إلراض الطبیة/ الدوائیة. 
In the name of: PT.INDOCARE 
CITRAPASIFIC 

بأسم : ب ت اندوكیر سیتراباسیفیك 

Address: Komplek Perkantoran 
Taman Meruya, blok N 21-26 Meruya 
Utara, Kembangan, Jakarta 11620, 
Indonesia 

العنوان : اندونیسیا 

Address for Services:    الدور الباسل  -عمارة  اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
الثالث ت. / 059769984 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(184)

Trade Mark No.:11338   11338 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 24/04/2005  24/04/2005 : التاریخ
In Respect of: RICE  من اجل : األرز
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In the name of: Sharekat Mojama 
Selet Altaher Al- Tejary 

بأسم : شركة مجمع سیلة الظھر التجاري 

Address: Jenin-Selet Altaher-Jeniene 
Al- Sharei Al-Rayesay 

العنوان : جنین- سیلة الظھر /الشارع الرئیسي 

Address for Services:    97 عنوان التبلیغ : جنین / ص ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(185)

Trade Mark No.:11367   11367 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 30/04/2005  30/04/2005 : التاریخ
In Respect of: Bleaching preparations 
and other substances for laundry 
use; cleaning, polishing, scouring 
and barasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices. 

من اجل : مستحضرات تبییض األقمشة وغیرھا 
المالبس،  غسیل  في  تستخدم  التي  المواد  من 
وازالة  والكشط  والصقل  التنظیف  مستحضرات 
العطریة،  الزیوت  العطور،  الصابون،  االوساخ، 
غسول  (الكوزمتیك)،  التجمیل  مستحضرات 

(لوسیون) الشعر، معاجین ومنظفات االسنان. 
In the name of: Hayat Kimya Sanayi 
Anonim Sirketi 

بأسم : حیاة كیمیا ساناي انونیم سیركیتي 

Address: Cobancesme Sanayi Caddesi 
No. 16, Yenibosna, Istanbul, Turkey 

العنوان : كوبانسیسمي ساناي كادیسي رقم 16، 
ینیبوسنا، اسطنبول ,تركیا 

Address for Services:    ت  ،4472 ب  ص  البیره   : التبلیغ  عنوان 
 2989760/1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(186)

Trade Mark No.:11368   11368 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 30/04/2005  30/04/2005 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical and 
veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; 
dietetic substances adapted for medical 
use, food for babies; plasters, materials 
for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 

والبیطریة،  الصیدلیة  المستحضرات   : اجل  من 
مواد  طبّیة،  ألغراض  الصحیة  المستحضرات 
التغذیة المعدة لالستعمال الطبي، اغذیة االطفال، 
مواد  التضمید،  مواد  (بالستر)،  الطبیة  اللصق 
حشو األسنان، الشمع المستخدم في طب االسنان، 
الھوام،  على  القضاء  مستحضرات  المطھرات، 

مبیدات الفطریات، مبیدات االعشاب. 
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In the name of: Hayat Kimya Sanayi 
Anonim Sirketi 

بأسم : حیاة كیمیا سانایي انونیم سیركیتي 

Address: Cobancesme Sanayi Caddesi 
No. 16, Yenibosna, Istanbul, Turkey 

العنوان : كوبانسیسمي سانایي كادیسي رقم 16، 
ینیبوسنا، اسطنبول,تركیا 

Address for Services:    ت  ،4472 ب  ص  البیره   : التبلیغ  عنوان 
 2989760/1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(187)

 11369 :.Trade Mark No العالمة التجاریة رقم : 11369 
 In Class: 16 في الصنف : 16 
 Date: 30/04/2005 التاریخ : 30/04/2005 
In Respect of: Paper products; paper 
handkerchiefs, napkins and towels; 
wet towels; toilet paper; make-up 
removing pads/tissues; disposable 
diapers. 

ومنادیل  محارم  ورقیة،  منتجات   : اجل  من 
ورق  مبللة،  ورقیة  مناشف  ورقیة،  ومناشف 
توالیت، لبادات / منادیل ورقیة الزالة الماكیاج، 

حفاضات ترمى بعد االستعمال (فئة 16). 

In the name of: Hayat Kimya Sanayi 
Anonim Sirketi 

بأسم : حیاة كیمیا سانایي انونیم سیركیتي 

Address: Cobancesme Sanayi Caddesi 
No. 16, Yenibosna, Istanbul, Turkey 

رقم  كادیسي  سانایي  كوبانسیسمي   : العنوان 
١٦، ینیبوسنا، اسطانبول , تركیا 

Address for Services:    ت  ،4472 ب  ص  البیره   : التبلیغ  عنوان 
 2989760/1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(188)

Trade Mark No.:11373   11373 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 7  7 : في الصنف
Date: 04/05/2005  04/05/2005 : التاریخ
In Respect of: washing machins  ( الغساالت) من اجل : الماكنات
In the name of: Shariket Brother 
Lel Ajhezeah Al Kahrabaeyh Al 
Musahima Al Khososoiah 

بأسم : شركة برذر لألجھزة الكھربائیة المساھمة 
الخصوصیة المحدودة 

Address: Nablus-Askar  العنوان : نابلس عسكر
Address for Services :  Nablus-Askar 0599203187 عنوان التبلیغ : نابلس عسكر
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(189)

Trade Mark No.:11378   11378 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 07/05/2005  07/05/2005 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical products 
and preparations for the treatment of 
cancer, all included in class 5 

من اجل : منتجات ومستحضرات صیدلیة لمعالجة 
السرطان، جمیعھا مشمولھ في الصنف 5 

In the name of: SANOFI-AVENTIS  بأسم : سانوفي - افنتیس
Address: 174,avenue de , 75013 Paris 
,France 

 75013 فرانس،  دو  افنیو   ،174  : العنوان 
باریس فرنسا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : ص.ب 74 رام اهللا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(190)

Trade Mark No.:11379   11379 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 07/05/2005  07/05/2005 : التاریخ

من اجل : اجھزة الحاسوب وانظمة الحاسوب وبرامج الحاسوب، اجھزة الحاسوب وترمیز االنظمة 
استخراج  واعادة  البیانات  لتخزین  امان  وانظمة  رقمیة  وتواقیع  رقمیة  وشھادات  ومفاتیح الترمیز 
البطاقات  والمالیة،  المصرفیة  والمؤسسات  االفراد  قبل  من  تستعمل  للزبائن  سریة  معلومات  ونقل 
كاردز)، بطاقات  مدموجة (سمارت  دارات  شرائح  على  تحتوي  التي  والبطاقات  المشفرة  الممغنطة 
السحب والبطاقات المصرفیة، بطاقات االئتمان وبطاقات الدین وبطاقات السحب، قارئات البطاقات، 
انظمة الحاسوب مصصمة لتمكین السمارت كاردز من التفاعال مع اجھزة اخراج وادخال البیانات 
ومع القارئات، اجھزة االتصاالت الالسلكیة، اجھزة اخراج وادخال البیانات لمعامالت البیع وانظمة 
المالیة  والمعلومات  بالھویة  والتعریف  المعامالت  وتخزین  وعرض  لنقل  المستعملة  الحاسوب 
تحدید موجات  االتصاالت الالسلكیة، اجھزة  المالیة والمصرفیة وصناعات  الخدمات  المستعملة في 
المذیاع (اجھزة الرادیو)، اجھزة الكشف االلكترونیة للتحقق من اصالة بطاقات السحب والبطاقات 
في  مشمولة  جمیعھا  البیع،  ماكنات  الدفع،  وبطاقات  الدین  وبطاقات  االئتمان  وبطاقات  المصرفیة 

الصنف 9.
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In Respect of: Computer hardware, computer software and computer programs; 
computer hardware and encryption software, encryption keys, digital certificates, 
digital signatures, software for secure data storage and retrieval and transmission 
of confidential customer information used by individuals, banking and financial 
institutions; magnetic encoded cards and cards containing an integrated circuit 
chip («smart cards»); charge cards, bank cards; credit cards, debit cards and 
payment cards; card readers; computer software designed to enable smart cards 
to interact with terminals and readers; telecommunications equipment; point of 
sale transaction terminals and computer software for transmitting, displaying 
and storing transaction, identification, and financial information for use in the 
financial services, banking and telecommunications industries; radio frequency 
identification devices (transponders); and electronic verification apparatus for 
verifying authentication of charge cards, bank cards, credit cards, debit cards 
and payment cards; vending machines; all included in class 9. 
In the name of: MasterCard 
International Incorporated, 

بأسم : ماستر كارد انترناشینال اینك 

Address: 2000 Purchase Street, 
Purchase, New York 10577-2509, 
U.S.A. 

 , ستریت  بیرتشیز   2000  : العنوان 
10577,الوالیات   -2509 نیویورك  بیرتشیز, 

المتحدةاالمریكیة 
Address for Services:    74 عنوان التبلیغ : رام اهللا - ص ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(191)

Trade Mark No.:11394   11394 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 11/05/2005  11/05/2005 : التاریخ
In Respect of: Rice  من اجل : األرز
In the name of: Shareket Hani 
Alajaway Al- Tejarya 

بأسم : شركة ھاني العجاوي التجاریة 

Address: Jenin-Ajah  العنوان : جنین برطعھ الشرقیھ
Address for Services:    97 .عنوان التبلیغ : جنین ص.ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(192)

Trade Mark No.:11395   11395 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 11/05/2005  11/05/2005 : التاریخ
In Respect of: Tea  من اجل : الشاي
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In the name of: Shareket Hani 
Alajaway Al- Tejarya 

بأسم : شركة ھاني العجاوي التجاریة 

Address: Jenin-Ajah alsharea alraeesi  العنوان : جنین عجة الشارع الرئیسي
Address for Services:    97 .عنوان التبلیغ : جنین ص.ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(193)

Trade Mark No.:11411   11411 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 32  32 : في الصنف
Date: 19/05/2005  19/05/2005 : التاریخ
In Respect of: Non-alcoholic 
beverages; non-alcoholic malt 
beverages, non-alcoholic fruit drinks 
and juices; mineral and aerated 
waters; carbonated soft drinks; syrups 
and other preparations for making 
similar beverages in class 32. 

من اجل : المشروبات غیر الكحولیة ؛ مشروبات 
مشروبات   ، الكحولیة  غیر  (الشعیر)  المالت 
المیاه   ، الكحولیة  غیر  الفواكھ  وعصائر 
 ، المكربنة  المشروبات   ، والغازیة  المعدنیة 
األشربة والمستحضرات االخرى المعدة لتحضیر 

المشروبات في الفئة 32. 
In the name of: Sharikat Al Ahram 
Lelmashroubat 

بأسم : شركة األھرام للمشروبات 

Address: 2, Sarwat StreetGiza, Cairo, 
Egypt 

العنوان : 2 شارع ثروت بین السرایات – الجیزة 
القاھرة – جمھوریة مصر العربیة 

Address for Services:    ت  ،4472 ب  ص  البیره   : التبلیغ  عنوان 
 2989760/1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(194)

Trade Mark No.:11433   11433 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 25  25 : في الصنف
Date: 01/06/2005  01/06/2005 : التاریخ
In Respect of: Clothing, including 
skirts, jackets, trousers, shirts, 
blouses, jerseys, sweaters, pullovers, 
gloves caps, hats, foulards, ties, belts, 
coats, raincoats, trenchcoats, braces, 
socks, scarves, shoes, boots, slippers, 
sandals. 

السترات،  التنانیر،  تشمل  مالبس   : اجل  من 
والخارجیة،  الداخلیة  القمصان  البناطلین، 
 ، المعرقة  الكنزات  السمیكة،  السترات  النسیج، 
الرأس  طریق  عن  تلبس  التي  الصوفیة  الكنزات 
ربطات   ، اوشحـة   ، الرأس  اغطیة  القفازات،   ،
العنق ، زنانیر ، معاطف، معاطف واقیة من المطر 
مصنوعة من القماش ، معاطف واقیة من المطر 
مصنوعة من غیر القماش , حماالت بنطلونات، 

كلسات، أحذیة ، جزمات، حفایات، صنادل . 
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In the name of: Vitale Barberis 
Canonico S.p.A 

بأسم : فیتالي باربیریز كانونیكا أس.بي.إیھ 

Address: Via Diagonal 296 13050 
Pratrivero, Biella, Italy 

العنوان : فیا دیاغونال 296، 13050 براتیفیرو 
، بیلال ، إیطالیا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(195)

Trade Mark No.:11435   11435 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 43  43 : في الصنف
Date: 01/06/2005  01/06/2005 : التاریخ
In Respect of: Restaurant services, 
namely, preparing and serving fried 
chicken, services for providing food 
and drinks 

إعداد  تتضمن  التي  المطاعم  خدمات   : اجل  من 
وتقدیم الدجاج المشوي، خدمات تقدیم المأكوالت 

والمشروبات 

In the name of: Campero 
International Corp 

بأسم : كامبیرو انترناشیونال كورب 

Address: c/o Wickhams Cay.P.O Box 
146 Road Town, Tortola,  British 
Virgin Islands 

العنوان : سي/او ویكھامز كاي، ص.ب: 146، 
رود تاون تورتوال، بریتش فیرجین ایزالندز 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(196)

Trade Mark No.:11495   11495 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 25  25 : في الصنف
Date: 27/06/2005  27/06/2005 : التاریخ
In Respect of: all goods in class 25  صنف في  المذكوره  البضائع  جمیع   : اجل  من 

 25
In the name of: Shareket Sydney 
Al Tegarea Lilesterad Watasder 
Waltawzee 

التجاریة لالستیراد  سدني 2000  شركة   : بأسم 
والتصدیر والتوزیع 

Address: nablus-aljnaid- amaret 
aljunidi 

العنوان : نابلس -الجنید عمارة الجنیدي 

Address for Services:    ت مرمش  مجاھد  المحامي   : التبلیغ  عنوان 
 09/2385681
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(197)

Trade Mark No.:11496   11496 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 42  42 : في الصنف
Date: 22/06/2005  22/06/2005 : التاریخ
In Respect of: Services, Programming, 
system for computer 

من اجل : خدمات وانظمة وبرامج الحاسوب 

In the name of: Sharekt I Link Tech 
llcomputer 

بأسم : شركة آي لینك تیك للكمبیوتر 

Address: Tubas-Westbank  العنوان : طوباس- الضفة الغربیة
Address for Services :  Tubas-
Westbank 

عنوان التبلیغ : طوباس- الضفة الغربیة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(198)

Trade Mark No.:11534   11534 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 06/07/2005  06/07/2005 : التاریخ
In Respect of: Electronic and electric 
device 

من اجل : األجھزة االلكترونیة والكھربائیة 

In the name of: HARIKAT DAN AL 
ATANIA Lelajhiza AL Kahrabaeya Al 
Mahdoda 

الكھربائیة  لألجھزة  الوطنیة  دان  شركة   : بأسم 
األلكترونیھ المحدودة 

Address: P.O Box 19723, Jeddah 
21445, Al Bagdadiyah, Al Gharbiyah, 
Hael Commercial Center 

مركز  الغربیة  البغدادیھ  جده-حي   : العنوان 
البریدي  الرمز  حائل التجاري، ص.ب 19723- 

 21445
Address for Services:    :ت نابلس   - طمون   : التبلیغ  عنوان 

 09577069 ،052447367
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(199)

Trade Mark No.:11601   11601 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 26/07/2005  26/07/2005 : التاریخ
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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;ALL INCLUDED IN CLASS 30 

والسكر  والكاكاو  الشاي  القھوةو   : اجل  من 
والساغوومماثالت  والتابیوك  واالرز 
من  المصنوعة  والمستحضرات  القھوةوالدقیق 
والحلوى  والكعك  والبسكویت  والخبز  الحبوب 
والدبس  المستعملةلتجمیدھاوالعسل  والرشوش 
والخردل  والملح  الخبز  والخمیرةومسحوق 
والفلفل والخل والصلصة والبھارات والتوابل و 

الجلید , وجمیع البضائع في الصنف 30 
In the name of: Unilever Bestfoods 
Israel Ltd. 

اسرائیل  اسرائیل  فودز  بست  یونیلیفر   : بأسم 
لیمیتد 

Address: Airport City - Israel  العنوان : ایربورت سیتي، اسرئیل
Address for Services:    - الثاني  الخراز-الطابق  مركز   : التبلیغ  عنوان 

شارع یافا ,رام اهللا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(200)

Trade Mark No.:11602   11602 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 26/07/2005  26/07/2005 : التاریخ
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;ALL INCLUDED IN CLASS 30 

والسكر  والكاكاو  الشاي  القھوةو   : اجل  من 
القھوة  والساغوومماثالت  والتابیوك  واالرز 
من  المصنوعة  والمستحضرات  والدقیق 
والحلوى  والكعك  والبسكویت  والخبز  الحبوب 
لتجمیدھاوالعسل والدبس  المستعملة  والرشوش 
والخردل  والملح  الخبز  والخمیرةومسحوق 
والفلفل والخل والصلصة والبھارات والتوابل و 

الجلید , وجمیع البضائع في الصنف 30 
In the name of: Unilever Bestfoods 
Israel Ltd. 

بأسم : یونیلیفر بست فودز اسرائیل لیمیتد 

Address: Airport City - Israel  العنوان : ایربورت سیتي، اسرئیل
Address for Services:    - الثاني  الخراز-الطابق  مركز   : التبلیغ  عنوان 

شارع یافا ,رام اهللا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(201)

Trade Mark No.:11602   11602 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
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Date: 26/07/2005  26/07/2005 : التاریخ
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;ALL INCLUDED IN CLASS 30 

من اجل : القھوة و الشاي والكاكاو والسكر واالرز 
والدقیق  القھوة  ومماثالت  والساغو  والتابیوك 
والخبز  الحبوب  من  المصنوعة  والمستحضرات 
والبسكویت والكعك والحلوى والرشوش المستعملة 
لتجمیدھا والعسل والدبس والخمیرةومسحوق الخبز 
والملح والخردل والفلفل والخل والصلصة والبھارات 
والتوابل و الجلید , وجمیع البضائع في الصنف 30 

In the name of: Unilever Bestfoods 
Israel Ltd. 

بأسم : یونیلیفر بست فودز اسرائیل لیمیتد 

Address: Airport City - Israel  العنوان : ایربورت سیتي، اسرئیل
Address for Services:    - الخراز-الطابق الثاني مركز  التبلیغ :  عنوان 

شارع یافا ,رام اهللا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(202)

Trade Mark No.:11603   11603 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 26/07/2005  26/07/2005 : التاریخ
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;ALL INCLUDED IN CLASS 30 

من اجل : القھوةو الشاي والكاكاو والسكر واالرز 
والدقیق  القھوة  ومماثالت  والساغو  والتابیوك 
والخبز  الحبوب  من  المصنوعة  والمستحضرات 
والبسكویت والكعك والحلوى والرشوش المستعملة 
ومسحوق  والخمیرة  والدبس  والعسل  لتجمیدھا 
والصلصة  والخل  والفلفل  والخردل  والملح  الخبز 
في  والتوابل و الجلید , وجمیع البضائع  والبھارات 

الصنف 30 
In the name of: Unilever Bestfoods 
Israel Ltd. 

بأسم : یونیلیفر بست فودز اسرائیل لیمیتد 

Address: Airport City - Israel  العنوان : ایربورت سیتي، اسرئیل
Address for Services:    - الخراز-الطابق الثاني مركز  التبلیغ :  عنوان 

شارع یافا ,رام اهللا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(203)

Trade Mark No.:11604   11604 : العالمة التجاریة رقم
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In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 26/07/2005  26/07/2005 : التاریخ
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;ALL INCLUDED IN CLASS 30 

والسكر  والكاكاو  الشاي  القھوةو   : اجل  من 
القھوة  ومماثالت  والساغو  واالرزوالتابیوك 
المصنوعةمن  والمستحضرات  والدقیق 
والحلوى  والكعك  والبسكویت  والخبز  الحبوب 
والرشوش المستعملةلتجمیدھاوالعسل والدبس 
والخردل  والملح  الخبز  والخمیرةومسحوق 
والفلفل والخل والصلصة والبھارات والتوابل و 

الجلید , وجمیع البضائع في الصنف 30 
In the name of: Unilever Bestfoods 
Israel Ltd. 

بأسم : یونیلیفر بست فودز اسرائیل لیمیتد 

Address: Airport City - Israel  العنوان : ایربورت سیتي، اسرئیل
Address for Services:    - الخراز-الطابق الثاني مركز  التبلیغ :  عنوان 

شارع یافا ,رام اهللا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(204)

Trade Mark No.:11605   11605 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 26/07/2005  26/07/2005 : التاریخ
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; ALL INCLUDED IN 
CLASS 29 

والقنص  والطیور  والسمك  اللحم   : اجل  من 
واالثمار  والخضار  اللحموالسمك  وخالصات 
الھالموالمربى  المحفوظةاوالمجففةاوالمطبوخةو 
والبیض والحلیب وغیره منمنتوجات االلبانوالزیوت 
و الشحومالصالحة لالكل والمعلبات والمخلل .وجمیع 

البضائع في الصنف 29 

In the name of: Unilever Bestfoods 
Israel Ltd. 

بأسم : یونیلیفر بست فودز اسرائیل لیمیتد 

Address: Airport City - Israel  العنوان : ایربورت سیتي، اسرئیل
Address for Services:    - الخراز-الطابق الثاني مركز  التبلیغ :  عنوان 

شارع یافا ,رام اهللا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(205)
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Trade Mark No.:11606   11606 : عالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 26/07/2005  26/07/2005 : التاریخ
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; ALL INCLUDED 
INCLASS 29 

والقنص  والطیور  والسمك  اللحم   : اجل  من 
والخضار  اللحموالسمك  وخالصات 
المحفوظةاوالمجففةاوالمطبوخةو  واالثمار 
وغیره  والحلیب  والبیض  الھالموالمربى 
الشحومالصالحة  و  االلبانوالزیوت  منمنتوجات 
في  البضائع  .وجمیع  والمعلبات والمخلل  لالكل 

الصنف 29 
In the name of: Unilever Bestfoods 
Israel Ltd. 

بأسم : یونیلیفر بست فودز اسرائیل لیمیتد 

Address: Airport City - Israel  العنوان : ایربورت سیتي، اسرئیل
Address for Services:    - الخراز-الطابق الثاني مركز  التبلیغ :  عنوان 

شارع یافا ,رام اهللا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(206)

Trade Mark No.:11607   11607 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 26/07/2005  26/07/2005 : التاریخ
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; ALL INCLUDED IN 
CLASS 29 

والقنص  والطیور  والسمك  اللحم   : اجل  من 
والخضار  اللحموالسمك  وخالصات 
المحفوظةاوالمجففةاوالمطبوخةو  واالثمار 
وغیره  والحلیب  والبیض  الھالموالمربى 
الشحومالصالحة  و  االلبانوالزیوت  منمنتوجات 
في  البضائع  .وجمیع  والمعلبات والمخلل  لالكل 

الصنف 29 
In the name of: Unilever Bestfoods 
Israel Ltd. 

بأسم : یونیلیفر بست فودز اسرائیل لیمیتد 

Address: Airport City - Israel  العنوان : ایربورت سیتي، اسرئیل
Address for Services:    - الخراز-الطابق الثاني مركز  التبلیغ :  عنوان 

شارع یافا ,رام اهللا 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(207) 

Trade Mark No.:11608   11608 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 26/07/2005  26/07/2005 : التاریخ
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; ALL INCLUDED IN 
CLASS 29 

والقنص  والطیور  والسمك  اللحم   : اجل  من 
واالثمار  والخضار  والسمك  اللحم  وخالصات 
الھالم  و  اوالمطبوخة  المجففة  او  المحفوظة 
والمربى والبیض والحلیب وغیره من منتوجات 
لالكل  الصالحة  الشحوم  و  والزیوت  االلبان 
والمعلبات والمخلل .وجمیع البضائع في الصنف 

 29
In the name of: Unilever Bestfoods 
Israel Ltd. 

بأسم : یونیلیفر بست فودز اسرائیل لیمیتد 

Address: Airport City - Israel  العنوان : ایربورت سیتي، اسرئیل
Address for Services:    - الخراز-الطابق الثاني مركز  التبلیغ :  عنوان 

شارع یافا ,رام اهللا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(208)

Trade Mark No.:11614   11614 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 31  31 : في الصنف
Date: 28/07/2005  28/07/2005 : التاریخ
In Respect of: CORN HOUMES  من اجل : حبوب حمص
In the name of: shariket ghazal 
lisinaa watijara aladiyeh alameh 

بأسم : شركة غزال للصناعة والتجارة العادیة 
العامة 

Address: nablus_ sabastya /jawwal: 
0599662183 

جوال:   / سبسطیة  نابلس_   : العنوان 
 0599662183

Address for Services :  nablus_ 
sabastya /jawwal: 0599662183 

جوال:   / سبسطیة  نابلس_   : التبلیغ  عنوان 
 0599662183



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(209)

Trade Mark No.:11617   11617 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 30/07/2005  30/07/2005 : التاریخ
In Respect of: Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic,optical, 
weighing, measuring, signaling, 
checking(supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments, 
apparatus and instruments for 
conducting, switvhing, transforming, 
accumulating, regulating or controlling 
electricity, apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or 
images, magentic data carries, recording 
discs, automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus, 
cash registers, calculating machines, data 
processing equipment and computers, 
fire-extinguishing apparatus, protective 
clothing, footwear, headgear, masks, 
gloves, eyewear, glasses, visors and 
helmets, protective helmets for sports, 
diving suits, inflatable jackets and vests 
for use in diving, float suits for bathing and 
swimming, swimming masks, swimming 
jackets, sports glasses, optical glasses, 
sunglasses, glasses cases, glasses chaines, 
glasses frames, all goods in class 9. 

في  المستعملھ  واألجھزه  اآلالت   : اجل  من 
الشؤون العلمیھ والمالحھ والمساحھ والتصویر 
والقیاس  والوزن  والبصریات  والسینما 
األجھزة  (المراقبھ)،  والفحص  واالشارات 
واألدواتالمستعملھ في عملیات االنقاذ والتعلیم، 
الكھرباء  في  المستعملھ  واألدوات  األجھزة 
التجمیع،  النقل،  التحویل،  التولید،  في ذلك  بما 
او  والبث  التسجیل  اجھزة  والتحكم،  التنظیم 
الممغنطھ  األقراص  والصورة،  للصوت  اإلنتاج 
اآلت  التسجیل،  اقراص  المعلومات،  لتخزین 
التي  لألجھزة  والیات  األوتوماتیكیة  البیع 
النقود  تسجیل  اآلت  النقدیة،  القطع  تستخدم 
البیانات  تحلیل  اجھزة  الحاسبھ،  اآلالت   ،
المالبس  الحریق،  اطفاء  اجھزة  والحواسیب، 
األقنعھ،  الراس،  اغطیة  األحذیة،  الواقیة، 
اغطیة  النظارات،  العیون،  اغطیة  القفازات، 
الواقیة  الخوذات  الخوذات  والخوذات،  للنظر 
تنفخ  التي  المعطف  الغطس،  بدالت  للریاضة، 
الغطس،  في  المستعملھ  والجاكیتات  بالھواء 
اقنعھ  والسبباحھ،  لالستحمام  العوم  بدالت 
ریاضیھ،  نظارات  جاكیتات السباحھ،  السباحھ، 
نظارات للبصر، نظارات شمسیھ، علب النظارات 
، سالسل النظارات، اطارات النظارات، وجمیع 

البضائع في الصنف 9. 
In the name of: Jansport Apparel 
Corp. 

بأسم : جینسبورت أباریل كوربوریشن 

Address: 3411 Silverside Road 
Wilmington DE 19810, USA 

العنوان : 3411 سیلفیرساید روود ویلمینغتون، 
دي إي 19810، الوالیات المتحده األمریكیة 

Address for Services:    البیره/الضفھ ص.ب:3800   : التبلیغ  عنوان 
الغربیھ 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(210)

Trade Mark No.:11618   11618 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 18  18 : في الصنف
Date: 30/07/2005  30/07/2005 : التاریخ
In Respect of: Leather and imitation 
of leather, and goods made of these 
materials and not included in other 
classes, animal skins, hids, trunks 
and traveling, bags, umbrellas, 
parasols and walking sticks, whips, 
harness and saddlery, all purpose 
bags and sporting bags, luggage 
cases, ski packs(not fitted), bicycle 
bags(panniers), hand bags, garments 
bags, suitcases, business card case 
and holders, billfolds, pack bags, 
ruck sacks, stuff bags, day packs, 
back packs, waist/hip packs packs, 
book/duffle bags, soft/hard luggage, 
briefcases, purses, wallets, school 
bags and parts and fittings related 
thereto, all goods in class 18 

من اجل : الجلود المدبوغھ والمصقولھ والجلود 
اآلنفة  المواد  من  المصنوعھ  واألشیاء  المقلده 
الذكر مما لم یدرج في األصناف األخرى، جلود 
الحیوانات، الصنادیق وحقائب السفر، المظالت، 
الشماسي وعصي المشي، األسواط، عدد الخیل 
والسروج، حقائب متعددة االستعمال والحقائب 
الریاضیة، الحقائب ورزم التزلج (غیر محددة)، 
حقائب  الھوائیة(السالت)،  الدرجات  صنادیق 
حماالت  السفر،  حقائب  الزینھ،  حقائب  الید، 
النقدیة،  االوراق  حماالت  األعمال،  بطاقات 
حقائب الرزم، حقائب الحزم، الحقائي الیومیة، 
الكتب  حقائب  الخصر،  حقائب  الظھر،  حقائب 
العمل،  حقائب  والصلبھ،  المرنھ  الحقائب   ،
المحفظات، الحقائب المرسیة ومستلزماتھ وما 

یتعلق بھا، جمیع البضائع في الصنف 18. 

In the name of: Jansport Apparel 
Corp. 

بأسم : جینسبورت أباریل كوربوریشن 

Address: 3411 Silverside Road 
Wilmington DE 19810, USA 

العنوان : 3411 سیلفیرساید روود ویلمینغتون، 
دي إي 19810، الوالیات المتحده األمریكیة 

Address for Services:    - الخراز-الطابق الثاني مركز  التبلیغ :  عنوان 
شارع یافا ,رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(211) 

Trade Mark No.:11631   11631 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 31  31 : في الصنف
Date: 03/08/2005  03/08/2005 : التاریخ
In Respect of: Agriculture products  من اجل : المنتوجات الزراعیة
In the name of: Shareket Hani 
Alajaway Al- Tejarya 

بأسم : شركة ھاني العجاوي التجاریة 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Address: Jenin-Ajah  العنوان : جنین برطعھ الشرقیھ
Address for Services:    97 عنوان التبلیغ : جنین / ص ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(212)

Trade Mark No.:11688   11688 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 28/08/2005  28/08/2005 : التاریخ
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 oil and 
fats. 

 , والصید  الدجاج   , السمك   , اللحم   : اجل  من 
مستخلصات اللحم , الفواكھ والخضار المحفوظة 
, المجففة والمطبوخة , الجلي , المربى , كمبوت 
الحلیب   , البیض   , بالسكر  المطبوخة  الفواكھ 
الصالحة  والدھون  الزیت   , الحلیب  ومشتقات 

لالكل . 
In the name of: Shirin Asal Company  بأسم : شیرین عسل كومباني
Address: Tabriz, Iran  العنوان : تبریز ، ایران
Address for Services :  Ramallah  ص.ب:3800البیره/الضفھ  : التبلیغ  عنوان 

الغربیھ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(213)

Trade Mark No.:11689   11689 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 28/08/2005  28/08/2005 : التاریخ
In Respect of: Coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee, flour and preparations 
made cereals, bread, pastry and 
confectionary, ice, honey, treacle, 
yeast, baking powder, salt, mustard, 
vinegar, sauces, spices and ice. 

من اجل : البن , الشاي , الكاكاو , السكر , االرز 
, التابیوكا , الساغو , القھوة المصنعة , الدقیق 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب , الخبز 
 , العسل   , المثلجات   , والحلویات  المعجنات   ,
الدبس , الخمیرة , باكنغ باودر , الملح , الخردل 

, الخل , الصلصات , البھارات والثلج . 
In the name of: Shirin Asal Company  بأسم : شیرین عسل كومباني
Address: Tabriz, Iran  العنوان : تبریز ، ایران



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Address for Services :  Ramallah  ص.ب:3800البیره/الضفھ  : التبلیغ  عنوان 
الغربیھ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(214)

Trade Mark No.:11690   11690 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 32  32 : في الصنف
Date: 28/08/2005  28/08/2005 : التاریخ
In Respect of: Beers, mineral and 
aerated waters and other non-
alcoholic drinks, fruit drinks and 
fruit juices, syrups and other 
preparations for beverages. 

والغازیة  المعدنیة  المیاه   , البیرة   : اجل  من 
 , الكحولیة  غیر  االخرى  المشروبات  و 
المركز  العصیر   , الفواكھ  وعصائر  مشروبات 

والمستحضرات االخرى للمشروبات . 

In the name of: Shirin Asal Company  بأسم : شیرین عسل كومباني
Address: Tabriz, Iran  العنوان : تبریز ، ایران
Address for Services :  Ramallah  ص.ب:3800البیره/الضفھ  : التبلیغ  عنوان 

الغربیھ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(215) 

Trade Mark No.:11691   11691 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 28/08/2005  28/08/2005 : التاریخ
In Respect of: Advertising, 
business management, business 
administration and other functions. 

ادارة   , االعمال  تنظیم   , االعالنات   : اجل  من 
االعمال والمھمات االخرى 

In the name of: Shirin Asal Company  بأسم : شیرین عسل كومباني
Address: Tabriz, Iran  العنوان : تبریز ، ایران
Address for Services :  Ramallah  ص.ب:3800البیره/الضفھ  : التبلیغ  عنوان 

الغربیھ 
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(216)

Trade Mark No.:11692   11692 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 28/08/2005  28/08/2005 : التاریخ
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 oil and fats. 

 , والصید  الدجاج   , السمك   , اللحم   : اجل  من 
المحفوظة  والخضار  الفواكھ   , اللحم  مستخلصات 
كمبوت   , المربى   , الجلي   , والمطبوخة  المجففة   ,
الحلیب   , البیض   , بالسكر  المطبوخة  الفواكھ 
ومشتقات الحلیب , الزیت والدھون الصالحة لالكل 

In the name of: Shirin Asal Company  بأسم : شیرین عسل كومباني
Address: Tabriz, Iran  العنوان : تبریز ، ایران
Address for Services:    البیره/الضفھ ص.ب:3800   : التبلیغ  عنوان 

الغربیھ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(217) 

Trade Mark No.:11693   11693 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 28/08/2005  28/08/2005 : التاریخ
In Respect of: Coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee, flour and preparations 
made cereals, bread, pastry and 
confectionary, ice, honey, treacle, 
yeast, baking powder, salt, mustard, 
vinegar, sauces, spices and ice. 

االرز   , السكر   , الكاكاو   , الشاي   , البن   : اجل  من 
الدقیق   , المصنعة  القھوة   , الساغو   , التابیوكا   ,
 , الخبز   , الحبوب  من  المصنوعة  والمستحضرات 
الدبس   , العسل   , المثلجات   , والحلویات  المعجنات 
 , , الخل  , الخمیرة , باكنغ باودر , الملح , الخردل 

الصلصات , البھارات والثلج . 

In the name of: Shirin Asal Company  بأسم : شیرین عسل كومباني
Address: Tabriz, Iran  العنوان : تبریز ، ایران
Address for Services:    البیره/الضفھ ص.ب:3800   : التبلیغ  عنوان 

الغربیھ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(218)

Trade Mark No.:11694   11694 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 32  32 : في الصنف
Date: 28/08/2005  28/08/2005 : التاریخ
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In Respect of: Beers, mineral and 
aerated waters and other non-
alcoholic drinks, fruit drinks and 
fruit juices, syrups and other 
preparations for beverages. 

والغازیة  المعدنیة  المیاه   , البیرة   : اجل  من 
 , الكحولیة  غیر  االخرى  المشروبات  و 
المركز  العصیر   , الفواكھ  وعصائر  مشروبات 

والمستحضرات االخرى للمشروبات . 

In the name of: Shirin Asal Company  بأسم : شیرین عسل كومباني
Address: Tabriz, Iran  العنوان : تبریز ، ایران
Address for Services:    عنوان التبلیغ : ص.ب:3800 البیره/الضفھ الغربیھ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(219)

Trade Mark No.:11695   11695 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 28/08/2005  28/08/2005 : التاریخ
In Respect of: Advertising, 
business management, business 
administration and other functions. 

ادارة   , االعمال  تنظیم   , االعالنات   : اجل  من 
االعمال والمھمات االخرى . 

In the name of: Shirin Asal Company  بأسم : شیرین عسل كومباني
Address: Tabriz, Iran  العنوان : تبریز ، ایران
Address for Services:    البیره/الضفھ ص.ب:3800   : التبلیغ  عنوان 

الغربیھ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(220)

Trade Mark No.:11708   11708 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 05/09/2005  05/09/2005 : التاریخ
In Respect of: detergents. Washing.
materials.cleaning. products soap.
perfumes.oil essences. Hair lotions. 
Harbal materials and cosmetics 

وكافة  غسیل  مواد  و  تنظیف  مواد  اجل  من 
الروائح  الصابون  التنظیف  مستحضرات 
و  الشعر  محالیل  و  االساسیة  الزیوت  العطریة 

مواد االعشاب و مواد التجمیل  
In the name of: sharekt 7stars lisnaet 
mwad al tnzeef 

مواد  لصناعة  ستارز  سفن  شركة   : بأسم 
التنظیف 

Address: nablus_ share faisl /
te:092371720l 

فیصل/تلفون:  نابلس_شارع   : العنوان 
 092371720
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Address for Services :  nablus_ share 
faisl /te:092371720l 

فیصل/تلفون:  نابلس_شارع   : التبلیغ  عنوان 
 092371720

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(221)

Trade Mark No.:11716   11716 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 08/09/2005  08/09/2005 : التاریخ
In Respect of: TELEVISION 
- RECORDER - SATELLITE - 
STEREO - RADIO - COMPUTER 
– IRON 

 - ستالیت   - مسجالت   - تلفزیونات   : اجل  من 
ستیریوھات - رادیو - كمبیوتر – مكواة 

In the name of: SHRIKAT « 
MOHAMMAD TARIK « BAHGAT 
SHAMMOOT WA AWLADEH 
LILTEJARAH AL AMMAH WA AL 
ESTERAD AL ADIEH AL AMMAH 

بھجت شموط  بأسم : شركة ” محمد طارق ” 
العادیة  واإلستیراد  العامة  للتجارة  وأوالده 

العامة 

Address: NABLUS - SHARE  AL 
MRAIES - EMARAT SHAMMOOT 
CENTER - TEL: 092344502 - FAX: 
092344504 

عمارة   - المریس  شارع   - نابلس   : العنوان 
 / فاكس   - ت/092344502   - سنتر  شموط 

 092344504

Address for Services:    عمارة عرب -  عین  الخلیل -  التبلیغ :  عنوان 
الناصر - ص . ب : 164 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(222)

Trade Mark No.:11727   11727 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 15/09/2005  15/09/2005 : التاریخ
In Respect of: Cosmetics.  من اجل : مواد التجمیل
In the name of: Sharket Al-Amira 
wajdolin Limawad Al- Tajmeel Wa 
Aa Al-Tijarah Al-Amma 

بأسم : شركة االمیرة ومجدولین لمواد التجمیل 
والتجارة العامة 

Address: Halhool,Hebron, The West 
Bank. 

العنوان : حلحول ,الخلیل , الضفة الغربیة . 
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Address for Services:    ب ص   - البیرة   - اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
 3800

(223)

Trade Mark No.:11733   11733 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 20/09/2005  20/09/2005 : التاریخ
In Respect of: Electrically-assisted 
transdermal drug delivery systems, 
namely, iontophoretic drug delivery 
systems, electroosmotic drug delivery 
systems, and electropolation drug 
delivery systems, all included in class 
5; 

من اجل : انظمة توزیع وتسلیم االدویة المساعدة 
عبر الجلد كھربیًا؛ وتحدیدًا أنظمة توزیع وتسلیم 
انظمة  االیونیة؛  والمداواة  االستشراد  ادویة 
توزیع وتسلیم االدویة (الكتروسموتیة)، انظمة 
الكھربائي  بالترحیل  االدویة  وتسلیم  توزیع 

(الكفترة) وجمیعھا في الصنف 5؛ 
In the name of: ALZA Corporation  بأسم : الزا كوربوریشن
Address: 1900 Charleston Road , 
Mountain View , CA 94039-7210 , 
USA

العنوان : 1900 تشارلستون رود ماونتین فیو، 
سي اي 7210 – 94039 الوالیات المتحدة 

Address for Services:    - عنوان التبلیغ : مركز الخراز - الطابق الثاني
شارع یافا - رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(224)

Trade Mark No.:11762   11762 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 2  2 : في الصنف
Date: 29/09/2005  29/09/2005 : التاریخ
In Respect of: Bleaching 
Products,Cleaning materials 

اللون  القصر (تبییض  مستحضرات  اجل :  من 
),مستحضرات التنظیف 

In the name of: ADNAN 
MOHAMMED ALL MASOUD 

بأسم : عدنان محمد علي مسعود 

Address: JENIN MARAH SAAD 
NEAR NOUR SCHOOL 

العنوان : جنین-مراح سعد قرب مدرسة النوار 
ص.ب: 252 
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Address for Services :  JENIN 
MARAH SAAD NEAR NOUR 
SCHOOL 

عنوان التبلیغ : جنین-مراح سعد قرب مدرسة 
النوار ص.ب: 252 

(225) 

Trade Mark No.:11769   11769 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 01/10/2005  01/10/2005 : التاریخ
In Respect of: chips made from 
potato 

من اجل : الشیبس المصنوع من البطاطا 

In the name of: Sharekat Halawani 
AL senaeyah 

بأسم : شركة حلواني الصناعیة 

Address: Amman -Jordan العنوان : عمان - االردن 
Address for Services:    38002:عنوان التبلیغ : رام اهللا 7800ص.ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(226)

Trade Mark No.:11796   11796 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 16/10/2005  16/10/2005 : التاریخ
In Respect of: Chewing gum 
,candy,confectionery 

من اجل : العلك,السكاكر,الحلویات 

In the name of: Intergum Gida 
Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi 

بأسم : انترغم غیدا سانایي في تیكاریت أنونیم 
سیركیتي 

Address: Tasocaklari Yolu, No.9-11 
34550, Bagcilar,Istanbul, Turkey 

رقم:-9 یولو،  تاسوكاكالري   : العنوان 
11،34550، باغسیالر، اسطنبول، تركیا 

Address for Services:    447 عنوان التبلیغ : رام اهللا - ص ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(227)

Trade Mark No.:11797   11797 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
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Date: 16/10/2005  16/10/2005 : التاریخ
In Respect of: Chewing gum, 
candy,confectionery 

من اجل : العلك، السكاكر، الحلویات 

In the name of: Intergum Gida 
Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi 

بأسم : انترغم غیدا سانایي في تیكاریت أنونیم 
سیركیتي 

Address: Mahmutbey Merkez 
Mahallesi, Tasocaklari Yolu, No.9-11 
34550, Bagcilar,Istanbul, Turkey 

رقم9-11,  یولو،  تاسوكاكالري   : العنوان 
34550, باغسیالر، اسطنبول، تركیا 

Address for Services:    447 عنوان التبلیغ : رام اهللا - ص ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(228) 

Trade Mark No.:11798   11798 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 16/10/2005  16/10/2005 : التاریخ
In Respect of: Chewing gum, 
candy,confectionery 

من اجل : العلك، السكاكر، الحلویات 

In the name of: Intergum Gida 
Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi 

بأسم : انترغم غیدا سانایي في تیكاریت أنونیم 
سیركیتي 

Address: Mahmutbey Merkez 
Mahallesi, Tasocaklari Yolu, No.9-11 
34550, Bagcilar,Istanbul, Turkey 

 ,  9-11 رقم:  یولو،  تاسوكاكالري   : العنوان 
34550 ,باغسیالر، اسطنبول، تركیا 

Address for Services:    447 عنوان التبلیغ : رام اهللا - ص ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(229)

Trade Mark No.:11799   11799 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 16/10/2005  16/10/2005 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
preparations for human use; all 
included in class 5 

لإلستخدام  الصیدلیة  المستحضرات   : اجل  من 
األنساني؛ وجمیعھا في الصنف 5 

In the name of: Johnson & Johnson  بأسم : جونسون اند جونسون
Address: New Jersey Corporation , 
New Brunswick , New Jersey U.S.A. 

,ون   ,  ( كوربریشن  جیرسي  نیو   )  : العنوان 
جونسون اند جونسون بالزا , نیو برانسویك , 

نیو جیرسي, الوالیات المتحدة االمریكیة 
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Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - خراز سنتر , الطابق
الثاني , شارع یافا 

(230)

Trade Mark No.:11800   11800 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 16/10/2005  16/10/2005 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
preparations for human use; all 
included in class 5 

الصیدلیةلالستخدام  المستحضرات   : اجل  من 
االنساني ,وجمیعھا مشمولھ في الصنف 5 

In the name of: Johnson & Johnson  بأسم : جونسون أند جونسون
Address: New Jersey Corporation) , 
New Brunswick, New Jersey USA) 

كوربوریشن)ون  جرسي  (نیو   : العنوان 
نیوبرونسویك،   , بالزا  جونسون  اند  جونسون 

نیو جرسي, الوالیات المتحدة االمریكیة 
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - خراز سنتر , الطابق

الثاني , شارع یافا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(231)

 11804 :.Trade Mark No العالمة التجاریة رقم : 11804 
 In Class: 10 في الصنف : 10 
 Date: 17/10/2005 التاریخ : 17/10/2005 
In Respect of: Medical devices 
,namely Catheters;all included in 
class 10; 

من اجل : االجھزة الطبیة وتحدیدا جھاز سحب 
البول ,وجمیعھا في الصنف 10 

 In the name of: Cordis Corporation بأسم : كوردیس كوربوریشن 
Address: Florida Corporation) 
14201 N.W., 60 th Avenue, Miami L 
akes,Florida, USA 

كوربوریشن)١٤٢٠١  (فلوریدا   : العنوان 
لیكس,فلوریدا  میامي   ,  ٦٠ ان.دبلیو,جادة 

الوالیات المتحدة االمریكیة 
Address for Services:    - الخراز-الطابق الثاني مركز  التبلیغ :  عنوان 

شارع یافا ,رام اهللا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(232)

Trade Mark No.:11859   11859 : العالمة التجاریة رقم
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In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 07/11/2005  07/11/2005 : التاریخ
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In Respect of: Telephones, cellular 
telephones, radio telephones, pagers, two-way 
radios, radio transmitters, radio receivers, 
radio transceivers, electronic organizers, and 
related accessories for the foregoing goods, 
namely, headsets, microphones, speakers, 
carrying cases, and belt clips; computer 
software and programs used for transmission 
or reproducing or receiving of sound, images, 
video or data over a telecommunications 
network or system between terminals and for 
enhancing and facilitating use and access to 
computer networks and telephone networks; 
computer software for use in general purpose 
database management; computer e commerce 
software to allow user to safely place 
orders and make payments in the field of 
electronic business transactions via a global 
computer network or telecommunications 
network; computer software for training and 
product support for computers and mobile 
phones in the field of communications; 
computer game software for mobile 
handsets; computer software and programs 
featuring music, movies, animation, 
electronic books; computer software for the 
distribution of information and interactive 
multimedia content containing text, images, 
video and sound to users in the field of 
communications; computer software and 
programs for management and operation 
of wireless telecommunications devices; 
computer software for accessing, searching, 
indexing and retrieving information and 
data from global computer networks and 
global communication networks, and for 
browsing and navigating through web sites 
on said networks; computer software for 
sending and receiving short messages and 
electronic mail and for filtering non-text 
information from the data; analog and 
digital radio transceivers or receivers for 
data, voice, image and video communication; 
electronic game software for mobile handsets; 
cameras, namely photographic cameras, 
digital cameras, motion picture cameras, 
video cameras; systems and apparatus for 
electric money transactions, namely smart 
cards, smart card readers; calculators; cards 
for communications purposes, namely, data 
cards, modem cards and fax modem cards 
for communication purposes, all for use with 
communications apparatus; modems, global 
positioning units, batteries, battery chargers, 
power adapters, and antennas. 

من اجل : الھواتف، الھواتف النقالة، الھواتف الموجیة، 
الرادیو،  محوالت  االتجاھین،  ذو  الرادیو  البیجرز، 
الرادیو،  مستقبالت  مرسالت  الرادیو،  مستقبالت 
المنظمات االلكترونیة واالضافات المتعلقة في البضائع 
المیكروفونات،  الرأس،  سماعات  خاصة،  المذكورة، 
األحزمة،  مشابك  الحمل،  صنادیق  الصوت،  مكبرات 
الرسال  المستخدمة  والبرامج  الكمبیوتر  برامج  رزمة 
واعادة انتاج و استقبال الصوت و الصور و الفیدیو و 
طرفین  بین  االتصاالت  نظام  او  عبر شبكة  المعلومات 
شبكات  الى  والوصول  االستعمال  وتسھیل  لتعزیز  و 
الكمبوتر  برامج  رزمة  الھواتف،  شبكات  و  الكمبیوتر 
المستخدمة في ادارة قاعدة البیانات لالغراض العامة، 
االلكترونیة  بالتجارة  الخاصة  الكمبیوتر  برامج  رزمة 
التجاریة  الطلبات  بتحدید  للمستخدمین  تسمح  التي 
االلكترونیة  التجارة  عملیات  مجال  في  الدفع  واجراء 
رزمة  اتصاالت،  شبكة  او  عالمیة  كمبیوتر  شبكة  عبر 
للكمبویتر  داعمة  ومنتجات  للتدریب  الكمبیوتر  برامج 
برامج  رزمة  االتصاالت،  مجال  في  النقالة  والھواتف 
العاب الكمبیوتر للھواتف المركبة النقالة، رزمة برامج 
البرامج على ھیئة الموسیقى و األفالم و  الكمبیوتر و 
برامج  رزمة  االلكترونیة،  والكتب  المتحركة  الرسوم 
الكمبیوتر لتوزیع المعلومات ومحتویات وسائل االعالم 
الصور  و  النصوص  على  المشتملة  المتفاعلة  المتعدد 
و الفیدیو والصوت للمستخدمین في مجال االتصاالت، 
رزمة برامج الكمبیوتر و البرامج الدارة و تشغیل اجھزة 
االتصاالت الالسلكیة، رزمة برامج الكمبیوتر للوصول 
والبیانات  المعلومات  السترجاع  للبحث، لفھرست و   ،
االتصاالت  شبكات  و  العالمیة  الكمبیوتر  شبكة  من 
االلكترونیة  المواقع  خالل  من  وللتصفح  العالمیة، 
الكمبیوتر  برامج  رزمة  المذكورة،  الشبكات  على 
و  القصیرة  الرسائل  واستقبال  الرسال  المستخدمة 
النصیة  غیر  المعلومات  لتصفیة  و  االلكتروني  البرید 
القیاسیة  الرادیو  مرسالت  مستقبالت  البیانات،  من 
البیانات و الصوت والصور و  والرقمیة او مستقبالت 
االلكترونیة  رزمة برامج االلعاب  االتصال التلفزیوني، 
الكامیرات  خاصة  الكامیرات،  النقال،  المركب  للتلفون 
الصور  كامیرات  و  الرقمیة  الكامیرات  الفوتوغرافیة، 
االجھزة  و  االنظمة  التلفزیونیة،  الكامیرات  المتحركة، 
لعملیات النقد االلكتروني خاصة البطاقات الذكیة، قارىء 
البطاقات الذكیة، اآلالت الحاسبة، البطاقات المستخدمة 
الغراض االتصاالت، خاصة، بطاقات البیانات، بطاقات 
المودیم و بطاقات المودیم الخاصة بالفاكس الغراض 
االتصاالت، وجمیعھا لالستعمال مع اجھزة االتصاالت، 
المودیم، وحدات التمركز العالمیة، البطاریات، شواحن 

البطاریات، المكیفات اآللیة، والھوائیات 
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In the name of: Motorola, Inc., a 
Delaware corporation 

بأسم : موتوروال، انك، دیالویر كوربوریشن 

Address: 1303 E. Algonquin Road  
Schaumburg, IL 60196, U.S.A. 

رود،  الغونكوین  1303اي.   : العنوان 
الوالیات المتحدة  شاومبورغ، اي ال 60196، 

األمریكیة. 
Address for Services:    البیره/الضفھ ص.ب:3800   : التبلیغ  عنوان 

الغربیھ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(233)

Trade Mark No.:11862   11862 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 32  32 : في الصنف
Date: 09/11/2005  09/11/2005 : التاریخ
In Respect of: Natural water  من اجل : المیاه المعدنیة
In the name of: Shareket All Deeiar 
Allmooqadsaa Llmeiah Almadanieah 

بأسم : شركة الدیار المقدسة للمیاه المعدنیة 

Address: Tulkarem Education Dep.  العنوان : طولكرم - مقابل التربیة و التعلیم
Address for Services:    عنوان التبلیغ : طولكرم مقابل التربیة والتعلیم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(234)

Trade Mark No.:11868   11868 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 2  2 : في الصنف
Date: 10/11/2005  10/11/2005 : التاریخ
In Respect of: Paints/ material 
removal in sulation and humidity 

من اجل : الدھانات ومواد العزل و الرطوبة 

In the name of: ayman deeb mustafa 
nafee 

بأسم : أیمن ذیب مصطفى نافع 

Address: nablus_ sharee al quds _ 
t:092378894 

ت:   _ القدس  ش:  نابلس_   : العنوان 
 092378894

Address for Services:    2385681-09 -عنوان التبلیغ : نابلس
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(235)   

Trade Mark No.:11937   11937 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 03/12/2005  03/12/2005 : التاریخ
In Respect of: milk  من اجل : حلیب
In the name of: Farid Khalaf Sons 
Company /Khalaf Stores 

بأسم : شركة ابناء فرید خلف/ محالت خلف 

Address: Amman- 11118 Jordan 
pobox 586 

العنوان : 99 شارع الملك حسین ص ب (586) 
عمان 11118األردن 

Address for Services:    -1903 ب  ص  اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
فلسطین 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(236)

Trade Mark No.:11943   11943 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 6  6 : في الصنف
Date: 03/12/2005  03/12/2005 : التاریخ
In Respect of: Common metals 
and their alloys; metal building 
materials;transportable buildings of 
metal; materials of metal for railway 
tracks;non-electric cables and wires 
of common metal; ironmongery, 
small items of metal hardware; pipes 
and tubes of metal; safes; goods of 
common metal not included in other 
classes; ores 

المشغولة  او  المشغولھ  غیر  العادیة  المعادن   : اجل  من 
واالجراس  والسندیانات  جزئیة,والمراسي  بصوره 
سكك  والمطرقةوقضبان  المصبوبة  البناء  ومواد 
خطوط  مد  في  المستعملھ  المعدنیة  المواد  وسائر  الحدید 
زناجیر  عدا  ما   ( الزناجیر   ) الحدیدیةوالسالسل  السكك 
الغلیظةوالرفیعھ  واالسالك  فیالمركبات  السواقةالمستعملة 
 ( االقفال  صانعي   ) الغاالتیة  واشغال  الكھربائیة(  غیر   )
الحدیدیة  والخزانات  المعدنیة  المواسیر  و  واالنابیب 
وصنادیق النقد والكرات الفوالذیة واحذیةالخیل والمسمیر 
من  المعدنیةالمصنوعھ  البضائع  وسائر  والبراغي 
االخرى  االصناف  في  المدرجة  الثمینھوغیر  المعادنغیر 

والمعادن الخام 
In the name of: Al-Shareka Al-
Falastenia Lel-Tatwer Al- Eqtesadi 
Al-Musahema Al-khsosoa Al- 
Mahdoda 

بأسم : الشركة الفلسطینیة للتطویر االقتصادي 
م.خ.م 

Address: Ramallah, Alwatanieh 
Tower 

العنوان : رام اهللا - بنایة ابراج الوطنیة 
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Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - بنایة ابراج الوطنیة
ص.ب 3270 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(237)

Trade Mark No.:11945   11945 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 8  8 : في الصنف
Date: 03/12/2005  03/12/2005 : التاریخ
In Respect of: Hand tools and 
implements (hand-operated); cutlery; 
side arms;razors 

من اجل : االدوات واالالت التي تستعمل باالیدي 
والسكاكین والشوك والمالعق و االسلحھ التي 
والسیوف  كالخناجر  االنسان  وسط  على  تشد 

والحراب الخ 
In the name of: Al-Shareka Al-
Falastenia Lel-Tatwer Al- Eqtesadi 
Al-Musahema Al-khsosoa Al- 
Mahdoda 

بأسم : الشركة الفلسطینیة للتطویر االقتصادي 
م.خ.م 

Address: Ramallah, Alwatanieh 
Tower 

العنوان : رام اهللا - بنایة ابراج الوطنیة 

Address for Services:    - عنوان التبلیغ : مركز الخراز - الطابق الثاني
شارع یافا - رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(238)

Trade Mark No.:12032   12032 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 7  7 : في الصنف
Date: 17/12/2005  17/12/2005 : التاریخ
In Respect of: harvesters; diggers 
(machines) : loaders: bulldozers; 
concrete mixers (machines): earth 
moving machimes: road construction 
machines ; roal rollers; rail jacks ; 
land leveling machines; pile drivers; 
concrete vibrators; ditching mills; jacks 
(machines) : plastic injection molding 
machines; diesel engines; gasoline 
engines; waste disposals (machines); 
snow-ploughs (machines); street 
sweeping machines 

من اجل : الحاصدات ، مكائن الحفر ، حماالت، 
مكائن)   ) الخرسانیة  الخالطات   ، الجرافات 
طرق,  بناء  مكائن   ، متحركة  أرضیة  مكائن   ،
تسویة  ماكنات   , حدید  طرق,رافعات  ھراسات 
الخرساني  الھزاز   ، كومة  محركات   ، األرض 
، تخندق الطواحین ، رافعات (مكائن) ، الحقن 
البالستیكي للمكائن ، محركات دیزل ، محركات 
قازولین، مكائن التخلص من النفایات ، محاریث 

ثلج ( مكائن) ، مكائن تكنیس الشارع . 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In the name of: Shandong Foton 
Heavy Industres Co,Ltd. 

بأسم : شان دونج فوتون ھیفاي اندسترس كو، 
لیمتد. 

Address: High &New Technology 
Development Zone,Weifang City, 
Shandong, China. 

دیفلوبمنت  تكنولوجي  نیو  اند  ھیھ   : العنوان 
زون ویفانج سیتي،شان دونج، الصین 

Address for Services:    الدور الباسل  اهللا -عمارة  رام  التبلیغ :  عنوان 
الثالث ت. / 059769984 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(239)

Trade Mark No.:12034   12034 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 7  7 : في الصنف
Date: 18/12/2005  18/12/2005 : التاریخ
In Respect of: : harvesters; diggers 
(machines) : loaders: bulldozers; 
concrete mixers (machines): earth 
moving machimes: road construction 
machines ; roal rollers; rail jacks 
; land leveling machines; pile 
drivers; concrete vibrators; ditching 
mills; jacks (machines) : plastic 
injection molding machines; diesel 
engines; gasoline engines; waste 
disposals (machines); snow-ploughs 
(machines); street sweeping machines 

من اجل : الحاصدات ، مكائن الحفر ، حماالت، 
مكائن)   ) الخرسانیة  الخالطات   ، الجرافات 
طرق,  بناء  مكائن   ، متحركة  أرضیة  مكائن   ،
تسویة  ماكنات   , حدید  طرق,رافعات  ھراسات 
الخرساني  الھزاز   ، كومة  محركات   ، األرض 
، تخندق الطواحین ، رافعات (مكائن) ، الحقن 
البالستیكي للمكائن ، محركات دیزل ، محركات 
قازولین، مكائن التخلص من النفایات ، محاریث 

ثلج ( مكائن) ، مكائن تكنیس الشارع . 

In the name of: Shandong Foton 
Heavy Industres Co,Ltd. 

بأسم : شان دونج فوتون ھیفاي اندسترس كو، 
لیمتد. 

Address: High &New Technology 
Development Zone,Weifang City, 
Shandong, China. 

دیفلوبمنت  تكنولوجي  نیو  اند  ھیھ   : العنوان 
زون ویفانج سیتي،شان دونج، الصین 

Address for Services:    ت ط3  عمارة الباسل  اهللا  رام  عنوان التبلیغ : 
 059769884
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(240)

Trade Mark No.:12038   12038 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 21/12/2005  21/12/2005 : التاریخ
In Respect of: Pesticides, especially 
preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, insecticides; 
all included in class 5. 

من اجل : مبیدات الذباب او الجرذان او الطحالب 
الحشرات  على  للقضاء  مستحضرات  وتحدیدا 
الطفیلیة ومبیدات الفطریات ومبیدات االعشاب 
مشمولة  جمیعھا  الحشرات،  ومبیدات  الضارة 

في الصنف 5. 
In the name of: BASF 
Aktiengesellschaft 

بأسم : باسف اكتینجسلشافت 

Address: Carl-Bosch-Strasse 38, 
Ludwigshafen am Rhein, Germany 

العنوان : كارل-بوش-شتراس 38 الدفغسھافن 
ام رین المانیا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : ص.ب 74 رام اهللا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(241)

Trade Mark No.:12118   12118 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 14/01/2006  14/01/2006 : التاریخ
In Respect of: Detergents for 
removing grease, glass cleaner, all 
purpose cleaners, stain remover, 
household cleaners, carpet cleaner 

الشحوم،  الزالة  منّظفات  أجل :  من  اجل :  من 
االغراض،  لجمیع  منّظفات  للزجاج،  منّظفات 
منّظفات  منزلیة،  منّظفات  البقع،  مزیالت 

للسّجاد 
In the name of: The Clorox Company  بأسم : ذى كلوروكس كومبني
Address: 1221 Broadway, Oakland, 
California 94612, United States of 
America (USA) 

العنوان : 1221 برودواي ، أوكالند ، كالیفورنیا 
94612 ، الوالیات المتحدة األمریكیة 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1
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(242) 

Trade Mark No.:12125   12125 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 43  43 : في الصنف
Date: 19/01/2006  19/01/2006 : التاریخ
In Respect of: Services for providing 
food and drink 

من اجل : خدمات توفیر االطعمة والمشروبات. 

In the name of: Ramzi Lowes Yaakof 
Andon 

بأسم : رمزي لویس یعقوب اندون 

Address: Beit Lehm-Mahed St.  ب ص   - المھد  شارع   - لحم  بیت   : العنوان 
 419

Address for Services:   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(243)

Trade Mark No.:12151   12151 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 20  20 : في الصنف
Date: 24/01/2006  24/01/2006 : التاریخ
In Respect of: Straws for drinking  من اجل : قش للشرب
In the name of: Mikkel S.A  بأسم : مایكل س. ایھ
Address: Chemin de Messidor 5-7 
CH-1600 Lausanne Switzerland 

العنوان : شیمین دي میسیدور 7-5 سي لتش- 
1006 لیوساني سویزر الند 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الباسل - الدور
الثالث ت/ 05976998 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(244)

Trade Mark No.:12199   12199 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 21/02/2006  21/02/2006 : التاریخ
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In Respect of: all the kinds of cenned 
foods, pickles, the fishes,oils suitable 
for the eating, the vegetables, the 
preserved fruits and the meats. 

من اجل : المخلالت واألسماك والزیوت الصالحة 
لالكل والخضراوات والثمار المحفوظة واللحوم 

In the name of: Sharekar ZADONA 
letasneie alzeraie 

بأسم : شركة زادنا للتصنیع الزراعي 

Address: Tubbas - Alfara a- Kashda  العنوان : طوباس - الفارعھ - كشده
Address for Services :  Tubbas - 
Alfara’a- Kashda

عنوان التبلیغ : طوباس - الفارعھ - كشده 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(245)

Trade Mark No.:12169   12169 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 42  42 : في الصنف
Date: 05/02/2006  05/02/2006 : التاریخ
In Respect of: Finishing buildings 
services. 

من اجل : خدمات تشطیب األبنیة. 

In the name of: Sharikat 
Alkemawiyat Alsadiqa Alsina iya 
Altijariya (Dihanat Global) 

الصناعیة  الصدیقة  الكیماویات  شركة   : بأسم 
التجاریة ذ.م.م. (دھانات جلوبال) 

Address: P.O. Box: 10 Sahab 11511, 
Al-Mowaqar, Amman, Hashemite 
Kingdom of jordan. 

العنوان : ص.ب:10 سحاب 11511، الموقر، 
عمان، المملكة األردنیة الھاشمیة. 

Address for Services:    البیره/الضفھ ص.ب:3800   : التبلیغ  عنوان 
الغربیھ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(246)

Trade Mark No.:12179   12179 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 13/02/2006  13/02/2006 : التاریخ
In Respect of: Advertising; 
business management; business 
administration; office functions 

وتتعلق  المھنیة  واألعمال  اإلعالن   : اجل  من 
األشخاص  یؤدیھا  التي  بالخدمات  الفئة  ھذه 

والھیئات. 
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In the name of: New Vision Drug 
Store 

بأسم : مستودع نیوفیجن لألدویة 

Address: Nablus-Zawata Tel : 
0599587007 

العنوان : نابلس - زواتا ت: 0599587007 

Address for Services :  Nablus-
Zawata Tel : 0599587007 

ت:  زواتا   - نابلس   : التبلیغ  عنوان 
 0599587007

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(247)

Trade Mark No.:12218   12218 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 7  7 : في الصنف
Date: 02/03/2006  02/03/2006 : التاریخ
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In Respect of: Machinery for earth moving, 
earth conditioning and material handling, 
namely, backhoe loaders, skid steer 
loaders, multi terrain loaders, integrated 
tool carriers, wheel loaders, track 
excavators, wheeled excavators, front 
shovels, telescoping material handlers, 
track material handlers, wheeled material 
handlers, track-type tractors, pipelayers, 
track loaders, landfill compactors, soil 
compactors, wheel dozers, motor graders, 
industrial tractors, wheel tractor-
scrapers, forest machines, track skidders, 
wheeled skidders, track feller bunchers, 
wheeled feller bunchers, forwarders, 
track harvesters, knuckleboom loaders, 
vibratory soil compactors, soil compactors, 
vibratory asphalt compactors, pneumatic 
compactors, asphalt pavers, track 
asphalt pavers, screeds, cold planers, 
road reclaimers, windrow elevators, soil 
stabilizers, underground mining loaders, 
waste handlers and structural, repair and 
replacement parts for all of the foregoing; 
structural; repair and replacement parts 
for engines for all of the foregoing; ground 
engaging tools; electric, industrial, diesel, 
gas and natural gas generators and gensets, 
and structural, repair and replacement 
parts for all of the foregoing; oil, gas and 
air filters for motors and engines 

من اجل : االالت المعدة لتحریك االرض، تكییف االرض 
و التعامل مع المواد، خاصة، اللودرات ذات المحراث 
الخلفي، لودرات عجالت التوجیھ، اللودرات متعددة 
االراضي، حامالت االدوات المدمجة، اللودرات ذات 
العجالت، الحفارات المیكانیكیة المجنزرة، الحفارات 
االمامیة،  المجرفات  العجالت،  ذات  المیكانیكیة 
المجنزرة،  التعامل  معدات  بعد،  عن  التعامل  معدات 
التراكتورات  العجالت،  ذات  التعامل  معدات 
المجنزرة،  اللودرات  االنابیب،  طبقات  المجنزرة، 
الضاغطات للیابسة، الضاغطات للتربة، تراكتورات 
التي  التسویة  ماكینات  العجالت،  ذات  الطرق  شق 
تعمل بموتورات، التراكتورات الصناعیة، مكشطات 
التراكتورات ذات العجالت، ماكینات الغابات، معدات 
الدحرجة المجنزرة، معدات الدحرجة ذات العجالت، 
معدات القطع المجنزرة، معدات القطع ذات العجالت، 
ذات  اللودرات  المجنزرة،  الحصادات  الشحانات، 
االھتزازیة،  التربة  ضاغطات  المفصلیة،  الرافعة 
االھتزازیة،  االسفلت  ضاغطات  التربة،  ضاغطات 
الضاغطات الھوائیة، مرصفات االسفلت، مرصفات 
معدات  الباردة،  المكشطات  المجنزرة،  االسفلت 
اصالح الطرق، المصاعد المتعرضة للریح، مثبتات 
معالجات  االرض،  تحت  التعدین  لودرات  التربة، 
الغیار  و  التصلیح  قطع  والمنشآت،  البور  االرض 
للمحركات المتعلقة بما سبق ذكرة، االدوات المرتبطة 
مولدات  الصناعیة،  الكھربائیة،  المولدات  باالرض، 
االنشائیة،  الدیزل، الغاز والغاز الطبیعي و االدوات 
قطع التصلیح والغیار لما سبق ذكرة، الزیت، الغاز، 

مصافي الھواء للموتورات والمحركات 
In the name of: Caterpillar Inc.  .بأسم : كاتربیالر انك
Address: 100 N.E. Adams Street, 
Peoria, Illinois 61629, U.S.A 

بوریا,  ستریت,  ادامز  ان.اي.   100  : العنوان 
الینویز 61629 , الوالیات المتحدة االمریكیة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(248)

 
ان تسجیل ھذه العالمة العطي  أصحابھا الحق المطلق باستخدام الكلمات و العبارات الوصفیھ 

ذات االستخدام العام
Trade Mark No.:12264   12264 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 08/03/2006  08/03/2006 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Service of organizing 
exhibitions for commercial and 
advertising purposes, and service of 
organizing exhibitions for furniture 

لالغراض  المعارض  تنظیم  خدمة   : اجل  من 
معارض  تنظیم  وخدمة   , واالعالنیة  التجاریة 

االثاث 

In the name of: Sharikat Herbawi Al 
Sina’iya Al Tijariya 

بأسم : شركة حرباوي الصناعیة التجاریة 

Address: PO Box: 626 Hebron, The 
West Bank 

العنوان : ص ب: 626 الخلیل , الضفة الغربیة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(249)

 12279 :.Trade Mark No العالمة التجاریة رقم : 12279 
 In Class: 25 في الصنف : 25 
 Date: 12/03/2006 التاریخ : 12/03/2006 
In Respect of: Clothing for men, 
women and children, namely: shirts, 
sweatshirts, tank tops, sweaters, 
jerseys, turtle-necks, shorts, 
sweatpants, warm-up suits, blazers, 
sport coats, trousers, jeans, skirts, 
dresses, suits, overalls, jumpers, 
vests, jackets, coats, parkas, ponchos, 
overcoats, rainwear, swimwear; 
bikinis, swim trunks, sleepwear, 
bathrobes, pajamas, underwear, 
boxer shorts, belts, ties, hats, caps, 
visors, scarves, headbands, ear muffs, 
wristbands, cloth bibs, ties, socks, 
hosiery, shoes, boots, sneakers, beach 
shoes, sandals, slippers, gloves, and 
suspenders; all included in class 25 

واالطفال،  للنساء  للرجال،  مالبس   : اجل  من 
المطر،  من  واق  فوتر،  قمصان  القمصان،  وتحدیدًا 
مالبس  شورتات،  خناقات،  كنزات،  صوف،  بالیز 
جاكیتات  تمرین،  بدالت  للریاضة،  داخلیة  طویلة 
جینزات،  بنطلونات،  ریاضة،  جاكیتات  رسمیة، 
طویل،  فستان  اوفرھول،  بدالت،  فساتین،  تنانیر، 
صدیري، جاكیتات، معاطف، جاكیتات مطر، شاالت 
شتاء، مالبس سباحة،  لف، معاطف واقیة، مالبس 
نوم،  مالبس  سباحة،  بدالت  بقطعتین،  سباحة  ثوب 
بنطلونات  داخلیة،  مالبس  بیجامات،  حمام،  مالبس 
داخلیة طویلة، احزمة، ربطات عنق، قبعات، طاقیة 
لفحات، ربطات رأس، اغطیة اذن، ربطات  صیفیة، 
احذیة،  محبوكة،  جوارب  جوارب،  مریول،  معصم، 
للشاطئ،  احذیة  ریاضة،  احذیة  طویلة،  احذیة 
صنادل، بابوج، كفوف، حماالت بنطلون , وجمیعھا 

في الصنف 25. 

 In the name of: Tommy Hilfiger
 .Licensing, Inc

بأسم : تومي ھیلفیغر لیسینسینغ، انك. 

Address: University Plaza, Bellevue 
Building, 262 Chapman Road, Suite 
103-A, Newark, DE 19702, USA 

العنوان : یونیفیرسیتي بالزا، بیلفو بیلدینغ، ٢٦٢ 
تشابمان رود، سویت ١٠٣-A، نیوارك، دي اي 

١٩٧٠٢، الوالیات المتحدة االمریكیة 
Address for Services:    ،الثاني الطابق  الخراز،  مركز  التبلیغ :  عنوان 

شارع یافا، رام اهللا 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(250)

Trade Mark No.:12289   12289 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 20/03/2006  20/03/2006 : التاریخ
In Respect of: Educational examination, 
Academies (education), Teching, Tuition, 
Educational services, Instruction services, 
Education information, Arranging and 
conducting of colloquiums, Organization 
of exhibitions for cultural or educational 
purposes, Publication of books, 
Publication of electronic books and 
journals on-line, Publication of video 
tapes, production of radio and television 
programms. 

االكادیمیات  التعلیمیة،  االختبارات   : اجل  من 
وخدمات  التدریس،  التعلیم)التعلیم،  (معاھد 
التعلیم،  االرشاد،معلومات  خدمات  التربیة، 
تنظیم وادارة الندوات، تنظیم المعارض لغایات 
الكتب  نشر  الكتب،  نشر  تعلیمیة،  او  ثقافیة 
والجرائد علىالموقع االلكترونیة، نشر اشرطة 

الفیدیو، انتاج البرامج االذاعیة والتلفزیونیة. 

In the name of: Development 
Center for Teaching Chinese as a 
Foreign Language of the Ministry of 
Education P.R..C 

تشاینیز  تیتشنغ  فور  سنتر  دیفلوبمنت   : بأسم 
أوف  مینستري  ذا  أوف  النجوج  فورن  اه  أز 

ایدیوكیشن بي .أر. سي. 

Address: 17th floor, Fangyuan 
Mansion B56 Zhongguancun south 
St., Beijin 100044, P.R. China 

 56 بي  مانشین  فانغیوان  فلور17،   : العنوان 
زونغجوانكون ساوث ستریت، بكین 100044، 

جمھوریة الصین الشعبیة 
Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 

ص.ب. 182 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(251)

Trade Mark No.:12290   12290 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 20/03/2006  20/03/2006 : التاریخ
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In Respect of: Educational 
examination, Academies (education), 
Teching, Tuition, Educational 
services, Instruction services, 
Education information, Arranging 
and conducting of colloquiums, 
Organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes, 
Publication of books, Publication 
of electronic books and journals 
on-line, Publication of video tapes, 
production of radio and television 
programms. 

االكادیمیات  التعلیمیة،  االختبارات   : اجل  من 
وخدمات  التدریس،  التعلیم)التعلیم،  (معاھد 
التعلیم،  االرشاد،معلومات  خدمات  التربیة، 
تنظیم وادارة الندوات، تنظیم المعارض لغایات 
الكتب  نشر  الكتب،  نشر  تعلیمیة،  او  ثقافیة 
والجرائد علىالموقع االلكترونیة، نشر اشرطة 

الفیدیو، انتاج البرامج االذاعیة والتلفزیونیة. 

In the name of: Development 
Center for Teaching Chinese as a 
Foreign Language of the Ministry of 
Education P.R .C 

تشاینیز  تیتشینغ  سنتر فور  بأسم : دیفلوبمنت 
أوف  مینستري  ذا  أوف  النجوج  فورن  اه  أز 

ایدیوكیشن بي .أر .سي 

Address: 17th floor, Fangyuan 
Mansion B56 Zhongguancun south 
St., Beijin 100044, P.R. CHina 

 56 بي  مانشین  فانغیوان  فلور17،   : العنوان 
زونغجوانكون ساوث ستریت، بكین 100044، 

جمھوریة الصین الشعبیة 
Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 

ص.ب. 182 
(252)

Trade Mark No.:12293   12293 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 21/03/2006  21/03/2006 : التاریخ
In Respect of: T.V ,CINEMA & 
CAMERAS 

االجھزه و االدوات الفوتوغرافیة و  من اجل : 
السینمائیة و البصریة 

In the name of: shareket brother 
lelajhezah alkahrabaeyh al 
musahemah alkhososieh 

الكھربائیة  لألجھزة  برذر  شركة   : بأسم 
المساھمة الخصوصیة المحدودة 

Address: nablus-askar  العنوان : نابلس - عسكر
Address for Services:    جوال –عسكر  نابلس   : التبلیغ  عنوان 

0599203187
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(253)
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Trade Mark No.:12294   12294 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 21/03/2006  21/03/2006 : التاریخ
In Respect of: Financial and 
financing services. 

من اجل : الخدمات المالیة وخدمات التمویل. 

In the name of: Mua sst Qatar 
Litarbeh Wa El UIoum Wa Tanmiat 
Al Mujtama a 

وتنمیة  والعلوم  للتربیة  قطر  مؤسسة   : بأسم 
المجتمع 

Address: Education City P.O. Box 
5825 Doha, Qatar 

 5825 ص.ب  التعلیمیة  المدینة   : العنوان 
الدوحھ قطر 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(254)

Trade Mark No.:12296   12296 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 21/03/2006  21/03/2006 : التاریخ
In Respect of: Cleaning materials 
and shampo and conditioner 
included in class 3. 

والبلسم  والشامبو  التنظیف  مواد   : اجل  من 
المدرجة في الصنف 3 . 

In the name of: Ayman Mazen Shreef 
Tweel 

بأسم : ایمن مازن شریف الطویل 

Address: The West BANK,Rafeedia 
,Nablus 

العنوان : رفیدیا , نابلس , الضفة الغربیة 

Address for Services :  The West 
BANK,Rafeedia ,Nablus 

الضفة   , نابلس   , رفیدیا   : التبلیغ  عنوان 
الغربیة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(255)

Trade Mark No.:12304   12304 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 32  32 : في الصنف
Date: 25/03/2006  25/03/2006 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: NON- 
ALCOHOLIC BEVERAGES OF 
REFRESHMENT AS WELL AS 
FURTHER PRODUCTS USED IN 
MANUFACTURING REFRESHING 
BEVERAGES . 

الكحولیة  غیر  المنعشة  المشروبات   : اجل  من 
المستحضرات  من  ذلك  وغیر   / واالشربھ 

المستعملھ في صنع المشروبات المنعشة . 

In the name of: MASNA  LAJINT 
ZAKAT NABLUS LLHALEEB 
ALMU AQAM WAMONTAJAT AL 
ALBAN 

بأسم : مصنع لجنة زكاة نابلس للحلیب المعقم 
ومنتجات االلبان 

Address: nablus sharee askar / t: 
092328002 

ت:  عسكر/   : ش  نابلس   : العنوان 
 092328002

Address for Services :  nablus sharee 
askar / t: 092328002 

ت:  عسكر/   : ش  نابلس   : التبلیغ  عنوان 
 092328002

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(256)

Trade Mark No.:12318   12318 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 29/03/2006  29/03/2006 : التاریخ
In Respect of: Advertising and 
Publishing . 

االعمال  ادارة   ، والنشر  اإلعالن   : اجل  من 
المھمات المكتبیھ . 

In the name of: Shareket sama lentaj 
o tatwer Al - mariya o Al- masmo a 
Al- multimedia 

الوسائل  وتطویر  النتاج  سما  شركة   : بأسم 
المرئیھ والمسموعة الملتمیدیا 

Address: Ramallah  العنوان : 37 شارع یافا طریق بیتونیا ( ص ب
1847 ) رام اهللا 

Address for Services :  Ramallah  ) عنوان التبلیغ : 37 شارع یافا طریق بیتونیا
ص ب 1847 ) رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(257)

Trade Mark No.:12330   12330 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 25  25 : في الصنف
Date: 01/04/2006  01/04/2006 : التاریخ
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In Respect of: Clothing; Garters; 
Stocking suspenders, Suspenders, 
Bands, Belts; Footwear; Masquerade 
costumes; Special sports clothing, 
Special sports shoes. 

من اجل : مالبس؛ رباطات للجوارب؛ حماالت 
للجوارب الطویلة، حماالت السراویل، رباطات، 
حفالت  في  ترتدى  ازیاء  القدم؛  البسة  احزمة؛ 
احذیة  خاصة،  لریاضات  مالبس  تنكریة؛ 

لریاضات خاصة. 
In the name of: Mizuno Corporation  بأسم : میزونو كوربوریشن
Address: 1-23, Kitahama 
4-ChomeChuo-Ku, Osaka-Shi, 
Osaka, 541-8538, Japan 

العنوان : 23-1 ، كیتاھاما 4 – تشومة ،تشو-
ـ  كو ، أوساكا – شي ، أوساكا ، 541-8538 

الیابان 
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت

 2989760/1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(258)

Trade Mark No.:12331   12331 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 28  28 : في الصنف
Date: 01/04/2006  01/04/2006 : التاریخ
In Respect of: Wax for skis; Machines 
and instruments for amusement parks 
(exclusive of video game apparatus for 
commercial use); Toys for pets; Toys, 
Dolls; “Go” sets, Verse cards (utagaruta), 
Japanese chess sets, Dice, Backgammon, 
Cups for dice, Diamond games, Chess 
sets, Checkers sets, Magic trick goods, 
Domino sets, Playing cards, Playing 
cards (hanafuda), Mahjong sets; Game 
equipment, Billiard equipment; Sports 
goods; Fishing tackle; Insect collecting 
goods. 

المالھي  لمدن  ادوات  و  ّاالت  للمزالج؛  شمع   : اجل  من 
دمى  التجاري)؛  لالستعمال  التي  الفیدیو  العاب  (باستثناء 
العاب  مجموعات  العوبات؛  دمى،  االلیفة؛  للحیوانات 
بیضاء،  و  سوداء  قطع  تستعمل  حیث  العبین  بین  رقع 
بطاقات لللعب تحتوي على حكم (اوتاغاروتا)، طقم یاباني 
للشطرنج، نرد، لعبة الطاولة (طاولة الزھر)، اكواب لرمي 
النرد، لعبة ورق المسماة بالدیناري، مجموعة اطقمة للعبة 
السحریة،  الخدع  مستلزمات  الشطرنج،  رقع  الشطرنج، 
اللعب  ورق  اللعب،  ورق  الدومینو،  اطقمة  مجموعة 
(ھانافودا)، مجموعة اطقمة لعبة الماھجونغ (لعبة صینیة 
الدومینو)؛  بقطع  قطعة شبیھة  و 144  العبین  اربعة  من 
عدة  ریاضیة؛  بضائع  للبیلیارد؛  معدات  لاللعاب،  معدات 

صید؛ لوازم اللتقاط الحشرات. 
In the name of: Mizuno Corporation  بأسم : میزونو كوربوریشن
Address: 1-23, Kitahama 
4-ChomeChuo-Ku, Osaka-Shi, 
Osaka-SHI , 541-8538, Japan 

العنوان : 23-1 ، كیتاھاما 4 – تشومة ،تشو-
ـ  كو ، أوساكا – شي ، أوساكا ، 541-8538 

الیابان 
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت

 2989760/1
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(259)

Trade Mark No.:12350   12350 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 05/04/2006  05/04/2006 : التاریخ
In Respect of: WIRED AND WIRE 
COMMUNICATIONS 

من اجل : اتصاالت سلكیةوالسلكیة. 

In the name of: SHAREKET SUPER 
LINK COMMUNICATIONS 

بأسم : شركة سوبر لینك لالتصاالت م.خ.م. 

Address: PALESTINE - NABLUS 
TEL 092333350 

العنوان : فلسطین نابلس تلفون 092333350 

Address for Services :  PALESTINE - 
NABLUS TEL 092333350 

تلفون  نابلس  فلسطین   : التبلیغ  عنوان 
 092333350

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(260)

Trade Mark No.:12358   12358 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 09/04/2006  09/04/2006 : التاریخ
In Respect of: biscuit _ cake _ sweets  من اجل : البسكویت _الكعك _ الحلوى
In the name of: Shariket Almo taz 
Litasweeq Almawad Alghda yeh 

بأسم : شركة المعتز لتسویق المواد الغذائیة 

Address: Beta Altahta -Nablus  العنوان : بیتا التحتا-نابلس
Address for Services :  Beta Altahta 
-Nablus 

عنوان التبلیغ : بیتا التحتا-نابلس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(261)

Trade Mark No.:12361   12361 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 25  25 : في الصنف
Date: 12/04/2006  12/04/2006 : التاریخ
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In Respect of: Clothing, footwear, 
headgear. Parts and components of 
forementioned good as far as included in 
class 25 

من اجل : المالبس، البسة القدم، اغطیة الرأس، 
المشمولة  المذكورة  البضائع  ومقومات  اجزاء 

في الصنف 25 
In the name of: Reno Schuhcentrum 
GmbH 

بأسم : رینو شخوسینتروم جي ام بي اتش 

Address: Industriegebiet West, 66987 
Thaleischweiler-Froschen, Germany 

 66987 ویست,  انداستریغیبیت   : العنوان 
ثالیشفیلیر-فروخن , المانیا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(262)

Trade Mark No.:12385   12385 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 24/04/2006  24/04/2006 : التاریخ
In Respect of: advertisemant 
publishing & business admiristration 

من اجل : االعالن _ النشر _ ادارة االعمال 

In the name of: shariket manarah 
net lil barmajiyyat el haditha t: 
092339995 

بأسم : شركة منارة نت للبرمجیات الحدیثة 

Address: nablus al balda al qadema 
bab alsaha 

الساحة  _باب  القدیمة  البلدة  نابلس   : العنوان 
ت: 092339995 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : نابلس دوار الحسین _ عمارة
العنبتاوي ت: 2388355 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(263)

Trade Mark No.:12397   12397 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 25/04/2006  25/04/2006 : التاریخ
In Respect of: Telecommunications 
Services . 

من اجل : خدمات االتصاالت . 

In the name of: sharikt hadara 
llestthmar Al teknology 

التكنولوجي  لالستثمار  حضارة  شركة   : بأسم 
المساھمة الخصوصیة المحدودة 

Address: Ramallah - Betonia  العنوان : رام اهللا - بیتونیا
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Address for Services:    75-عنوان التبلیغ : نابلس -ص. ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(264)

Trade Mark No.:12454   12454 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 13/05/2006  13/05/2006 : التاریخ
In Respect of: Advertising; 
business management; business 
administration; office functions. 

ادارة  االعمال،  تدبیر  االعالنات،   : اجل  من 
االعمال، أعمال المكاتب. 

In the name of: Kamal Othman Jumjoom 
Est. –Nayomi Trading Company, 

بأسم : مؤسسة كمال عثمان جمجوم – شركة 
نعومي التجاریة، 

Address: Dubai City Centre,P.O.Box 
27844,Dubai,United Arab Emirates 

العنوان : دبي سیتي سنتر ص.ب 27844دبي 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    74.عنوان التبلیغ : رام اهللا ص.ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(265)

Trade Mark No.:12455   12455 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 13/05/2006  13/05/2006 : التاریخ
In Respect of: . Advertising; 
business management; business 
administration; office functions. 

ادارة  االعمال،  تدبیر  االعالنات،   : اجل  من 
االعمال، أعمال المكاتب. 

In the name of: Kamal Othman 
Jumjoom Est. –Nayomi Trading 
Company, 

بأسم : مؤسسة كمال عثمان جمجوم – شركة 
نعومي التجاریة، 

Address: Dubai City Centre,P.O.Box 
27844,Dubai,United Arab Emirates 

العنوان : دبي سیتي سنتر ص.ب 27844دبي 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    74.عنوان التبلیغ : رام اهللا ص.ب
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(266)

Trade Mark No.:12456   12456 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 13/05/2006  13/05/2006 : التاریخ
In Respect of: Advertising; 
business management; business 
administration; office functions. 

ادارة  االعمال،  تدبیر  االعالنات،   : اجل  من 
االعمال، أعمال المكاتب. 

In the name of: Kamal Othman 
Jumjoom Est. –Nayomi Trading 
Company, 

بأسم : مؤسسة كمال عثمان جمجوم – شركة 
نعومي التجاریة، 

Address: Dubai City Centre,P.O.Box 
27844,Dubai,United Arab Emirates 

العنوان : دبي سیتي سنتر ص.ب 27844دبي 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    74.عنوان التبلیغ : رام اهللا ص.ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(267)

Trade Mark No.:12457   12457 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 25  25 : في الصنف
Date: 13/05/2006  13/05/2006 : التاریخ
In Respect of: Clothing, footwear, 
headgear. 

أغطیة  القدم،  ألبسة  المالبس،   : اجل  من 
الرأس. 

In the name of: Kamal Othman 
Jumjoom Est. –Nayomi Trading 
Company, 

بأسم : مؤسسة كمال عثمان جمجوم – شركة 
نعومي التجاریة، 

Address: Dubai City Centre,P.O.Box 
27844,Dubai,United Arab Emirates 

العنوان : دبي سیتي سنتر ص.ب 27844دبي 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    74.عنوان التبلیغ : رام اهللا ص.ب



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(268)

Trade Mark No.:12458   12458 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 24  24 : في الصنف
Date: 13/05/2006  13/05/2006 : التاریخ
In Respect of: Textiles and textile 
goods, not included in other classes; 
bed and table covers. 

غیر  االنسجة،  ومنتجات  أالنسجة   : اجل  من 
السریر  أغطیة  أخرى،  أصناف  في  مشمولة 

والمائدة. 
In the name of: Kamal Othman 
Jumjoom Est. –Nayomi Trading 
Company, 

بأسم : مؤسسة كمال عثمان جمجوم – شركة 
نعومي التجاریة، 

Address: Dubai City Centre,P.O.Box 
27844,Dubai,United Arab Emirates 

العنوان : دبي سیتي سنتر ص.ب 27844دبي 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    74.عنوان التبلیغ : رام اهللا ص.ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(269)

Trade Mark No.:12459   12459 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 13/05/2006  13/05/2006 : التاریخ
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. 

من اجل : مستحضرات التبییض او القصر ومواد 
مستحضرات  الغسیل،  في  الستعمالھا  اخرى 
التنظیف والتلمیع والصقل والكشط، الصابون، 
التجمیل،  مواد  االساسیة،  الزیوت  العطور، 

محالیل الشعر، معاجین تنظیف االسنان. 
In the name of: Kamal Othman 
Jumjoom Est. –Nayomi Trading 
Company, 

بأسم : مؤسسة كمال عثمان جمجوم – شركة 
نعومي التجاریة، 

Address: Dubai City Centre,P.O.Box 
27844,Dubai,United Arab Emirates 

العنوان : دبي سیتي سنتر ص.ب 27844دبي 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    74.عنوان التبلیغ : رام اهللا ص.ب



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(270)

Trade Mark No.:12460   12460 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 13/05/2006  13/05/2006 : التاریخ
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. 

من اجل : مستحضرات التبییض او القصر ومواد 
مستحضرات  الغسیل،  في  الستعمالھا  اخرى 
التنظیف والتلمیع والصقل والكشط، الصابون، 
التجمیل،  مواد  االساسیة،  الزیوت  العطور، 

محالیل الشعر، معاجین تنظیف االسنان. 
In the name of: Kamal Othman 
Jumjoom Est. –Nayomi Trading 
Company, 

بأسم : مؤسسة كمال عثمان جمجوم – شركة 
نعومي التجاریة، 

Address: Dubai City Centre,P.O.Box 
27844,Dubai,United Arab Emirates 

العنوان : دبي سیتي سنتر ص.ب 27844دبي 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    74.عنوان التبلیغ : رام اهللا ص.ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(271)

Trade Mark No.:12461   12461 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 13/05/2006  13/05/2006 : التاریخ
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. 

من اجل : مستحضرات التبییض او القصر ومواد 
مستحضرات  الغسیل،  في  الستعمالھا  اخرى 
التنظیف والتلمیع والصقل والكشط، الصابون، 
التجمیل،  مواد  االساسیة،  الزیوت  العطور، 

محالیل الشعر، معاجین تنظیف االسنان. 
In the name of: Kamal Othman 
Jumjoom Est. –Nayomi Trading 
Company, 

بأسم : مؤسسة كمال عثمان جمجوم – شركة 
نعومي التجاریة، 

Address: Dubai City Centre,P.O.Box 
27844,Dubai,United Arab Emirates 

العنوان : دبي سیتي سنتر ص.ب 27844دبي 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    74.عنوان التبلیغ : رام اهللا ص.ب



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(272)

Trade Mark No.:12483   12483 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 21/05/2006  21/05/2006 : التاریخ
In Respect of: products made of 
cereals. bread. biscuits. cakes and 
sweets 

من  المصنوعة  والمستحضرات   : اجل  من 
الحبوب والخبزوالبسكویت والكعك والحلوى 

In the name of: Shariket Almo taz 
Litasweeq Almawad Alghda yeh 

بأسم : شركة المعتز لتسویق المواد الغذائیة 

Address: Beta Altahta -Nablus  العنوان : بیتا التحتا-نابلس
Address for Services :  Beta Altahta 
-Nablus 

عنوان التبلیغ : بیتا التحتا-نابلس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(273)

Trade Mark No.:12485   12485 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 23/05/2006  23/05/2006 : التاریخ
In Respect of: Educational examination, 
Academies (education), Teching, Tuition, 
Educational services, Instruction services, 
Education information, Arranging and 
conducting of colloquiums, Organization 
of exhibitions for cultural or educational 
purposes, Publication of books, 
Publication of electronic books and 
journals on-line, Publication of video 
tapes, production of radio and television 
programms. 

االكادیمیات  التعلیمیة،  االختبارات   : اجل  من 
وخدمات  التدریس،  التعلیم)التعلیم،  (معاھد 
الربیة، خدمات االرشاد،معلومات التعلیم، تنظیم 
وادارة الندوات، تنظیم المعارض لغایات ثقافیة 
والجرائد  الكتب  نشر  الكتب،  نشر  تعلیمیة،  او 
الفیدیو،  اشرطة  نشر  االلكترونیة،  علىالموقع 

انتاج البرامج االذاعیة والتلفزیونیة. 

In the name of: Development 
Center for Teaching Chinese as a 
Foreign Language of the Ministry of 
Education P.R 

تشاینیز  تیتشنغ  فور  سنتر  دیفلوبمنت   : بأسم 
أوف  مینستري  ذا  أوف  النجوج  فورن  أه  أز 

ادیوكیشن بي أر سي 

Address: 17th floor, Fangyuan 
Mansion B56 Zhongguancun south 
St., Beijin 100044, P.R. China 

 56 بي  مانشین  فانغیوان  فلور17،   : العنوان 
زونغجوانكون ساوث ستریت، بكین 100044، 

جمھوریة الصین الشعبیة 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(274)

Trade Mark No.:12486   12486 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 23/05/2006  23/05/2006 : التاریخ
In Respect of: educational 
examination, academis {education}, 
teaching, tuition, educational 
services, instruction services, 
education information, arranging 
and conducting of colloquiums, 
organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes, 
publication of books, publication 
of electronic books and journals 
on-line, publication of video tapes, 
production of radio and television 
programmes 

من اجل : االختبارات التعلیمیة ، االكادیمیات ( 
التدریس و خدمات  معاھد التعلیم ) ، التعلیم ، 
 ، معلومات التعلیم  االرشاد ،  خدمات   ، التربیة 
تنظیم وادارة الندوات ، تنظیم المعارض لغایات 
الكتب  نشر   ، الكتب  نشر   ، تعلیمیة  أو  ثقافیة 
والجرائد على الموقع االلكترونیة ، نشر أشرطة 
الفیدیو ، انتاج البرامج االذاعیة و التلفزیونیة 

In the name of: Development 
Center for Teaching Chinese as a 
Foreign Language of the Ministry of 
Education P.R.C 

تشاینیز  تیتشنغ  فور  سنتر  دیفلوبمنت   : بأسم 
أوف  مینستري  ذا  أوف  النجوج  فورن  أه  أز 

ادیوكیشن بي أر سي 

Address: 17th floor, Fangyuan 
Mansion B56 Zhongguancun south 
St., Beijin 100044, P.R. China 

 56 بي  مانشین  فانغیوان  فلور17،   : العنوان 
زونغجوانكون ساوث ستریت، بكین 100044، 

جمھوریة الصین الشعبیة 
Address for Services:    182 عنوان التبلیغ : بیت ساحور ص ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(275)

Trade Mark No.:12491   12491 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 12  12 : في الصنف



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Date: 27/05/2006  27/05/2006 : التاریخ
العمل  قوارب  والحامالت،  البترول  نقل  وسفن  الشحن  وسفن  الركاب  وسفن  السفن   : اجل  من 
المركبات  المروحیة،  والطائرات  النقل  وطائرات  التجاریة  الطائرات  السفن،  ارساء  ووحدات 
الشاحنات،  الباصات،  الریاضة،  وسیارات  الركاب  وسیارات  الجویة  والمحركات  السریعة 
التابعة  والعربات  الناریة  الدراجات  والشاحنات،  العربات  المقطورات،  وعربات  التراكتورات 
االسعاف،  سیارات  النفایات،  قلب  وشاحنات  المشعبة  الرفع  شاحنات  الكھربائیة،  المركبات  لھا، 
المحركات والموتورات للسیارات، الھایكل المعدنیة للمركبات، ھیاكل المركبات، اطارات وعجالت 
للمركبات، الكابحات للمركبات، معلقات المركبات، مقاعد المركبات، اغطیة مقاعد المركبات، حاجب 
الریح الزجاجي للمركبات والمري للمركبات، المصد للمركبات، االبواب للمركبات، نظام التوجیھ 
للمركبات، عجالت التوجیھ للمركبات، مماسح للمركبات، اغطیة ھیاكل المركبات، مضخات الھواء 
للمركبات  زمبركات  للمركبات،  التوجیھیة  المؤشرات  للمركبات،  الصدمات  مخففات  للمركبات، 
ومحوالت للمركبات ودواسات القابض للمركبات وملفات االشتعال للمركبات والموزعات لمحرك 
المركبات والمحوالت للمركبات والمحوالت االوتوماتیكیة المتحكم بھا الكترونیا للمركبات، المعلقات 
االلكترونیة للمركبات، دواسات الكابحات االلیة للمركبات، محركات الجر ووحدة التروس للمركبات 
االلیة للمركبات  للمركبات والمحركات  االلي  السیارة وادوات الشباك  الغولف ومنظفات  وعربات 
للمركبات وضابطات لسیارات  المخنق  االغزوست للمركبات وھیاكل دواسات  وصمام دورة غاز 
السكك الحدیدیة وكابحات ضد التزحلق والمرددات للمركبات ومحرك التشغیل للمركبات وادوات 
مصفیات  للمركبات،  الوقود  مضخات  للمركبات،  الھواء  اكیاس  واجھزة  للمركبات  السرقة  ضد 

الھواء للمركبات، مصفیات الزیت للمركبات، ابواق المركبات (الزمور).
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In Respect of: Ships, passenger ships, cargo ships, tankers, carriers; 
working boats, ship mooring units; business planes, transport 
aircrafts, helicopters; launch vehicles, aero engines, passenger 
cars, sports cars; buses; trucks tractors, trailers; wagons, vans; 
motorcycles, side cars; electric vehicles; forklift trucks, dump 
trucks; ambulances; engines and motors for vehicles; chassis for 
vehicles; bodies for vehicles; tires and wheels for vehicles; brakes 
for vehicles; suspensions for vehicles; seats for vehicles; seat covers 
for vehicles; wind screen for vehicles, mirrors for vehicles; bumpers 
for vehicles; doors for vehicles; steering system for vehicles; steering 
wheels for vehicles; wipers for vehicles; body covers for vehicles; air 
pumps for vehicles; shock absorbers for vehicles; direction signals 
for vehicles; springs for vehicles, converters for vehicles, clutches 
for vehicles; ignition coils for vehicles, distributors for motor 
vehicles, transmissions for vehicles, electronic controlled automatic 
transmission for vehicles; electronic controlled suspension for 
vehicles; power clutches for vehicles; traction motors and gear unit for 
vehicles, golf carts, car cleaners, power window apparatus for vehicles, 
electronic motors for vehicles, exhaust gas re-circulator valve for 
vehicles, throttle bodies for vehicles, governors for rail-cars, antiskid 
brakes, alternators for vehicles, starter motor for vehicles, anti-theft 
devices for vehicles, air-bag apparatus for vehicles; fuel pumps for 
vehicles; air filter for vehicles; oil filter for vehicles; horn for vehicles. 
In the name of: Mitsubishi 
Corporation, 

بأسم : میتسوبیشي كوربوریشن 

Address: 6-3, Marunouchi 2-Chome, 
Chiyoda-Ku, Tokyo Japan 

العنوان : 3-6، مارونوتشي 2- كوم ، تشیودا-
كو ، طوكیو ، الیابان 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : ص.ب 74 رام اهللا
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(276)

Trade Mark No.:12492   12492 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 12  12 : في الصنف
Date: 27/05/2006  27/05/2006 : التاریخ
In Respect of: Ships, passenger ships, 
cargo ships, tankers, carriers; working 
boats, ship mooring units; business 
planes, transport aircrafts, helicopters; 
launch vehicles, aero engines, passenger 
cars, sports cars; buses; trucks tractors, 
trailers; wagons, vans; motorcycles, side 
cars; electric vehicles; forklift trucks, 
dump trucks; ambulances; engines 
and motors for vehicles; chassis for 
vehicles; bodies for vehicles; tires and 
wheels for vehicles; brakes for vehicles; 
suspensions for vehicles; seats for 
vehicles; seat covers for vehicles; wind 
screen for vehicles, mirrors for vehicles; 
bumpers for vehicles; doors for vehicles; 
steering system for vehicles; steering 
wheels for vehicles; wipers for vehicles; 
body covers for vehicles; air pumps for 
vehicles; shock absorbers for vehicles; 
direction signals for vehicles; springs 
for vehicles, converters for vehicles, 
clutches for vehicles; ignition coils for 
vehicles, distributors for motor vehicles, 
transmissions for vehicles, electronic 
controlled automatic transmission 
for vehicles; electronic controlled 
suspension for vehicles; power clutches 
for vehicles; traction motors and gear 
unit for vehicles, golf carts, car cleaners, 
power window apparatus for vehicles, 
electronic motors for vehicles, exhaust 
gas re-circulator valve for vehicles, 
throttle bodies for vehicles, governors 
for rail-cars, antiskid brakes, alternators 
for vehicles, starter motor for vehicles, 
anti-theft devices for vehicles, air-bag 
apparatus for vehicles; fuel pumps for 
vehicles; air filter for vehicles; oil filter 
for vehicles; horn for vehicles. 

من اجل : السفن وسفن الركاب وسفن الشحن وسفن 
نقل البترول والحامالت، قوارب العمل ووحدات ارساء 
السفن، الطائرات التجاریة وطائرات النقل والطائرات 
الجویة  والمحركات  السریعة  المركبات  المروحیة، 
الباصات،  الریاضة،  وسیارات  الركاب  وسیارات 
المقطورات،  وعربات  التراكتورات  الشاحنات، 
والعربات  الناریة  الدراجات  والشاحنات،  العربات 
الرفع  شاحنات  الكھربائیة،  المركبات  لھا،  التابعة 
المشعبة وشاحنات قلب النفایات، سیارات االسعاف، 
المحركات والموتورات للسیارات، الھایكل المعدنیة 
وعجالت  اطارات  المركبات،  ھیاكل  للمركبات، 
المركبات،  معلقات  للمركبات،  الكابحات  للمركبات، 
حاجب  المركبات،  مقاعد  اغطیة  المركبات،  مقاعد 
للمركبات،  والمري  للمركبات  الزجاجي  الریح 
نظام التوجیھ  االبواب للمركبات،  المصد للمركبات، 
مماسح  للمركبات،  التوجیھ  عجالت  للمركبات، 
للمركبات، اغطیة ھیاكل المركبات، مضخات الھواء 
للمركبات، مخففات الصدمات للمركبات، المؤشرات 
التوجیھیة للمركبات، زمبركات للمركبات ومحوالت 
وملفات  للمركبات  القابض  ودواسات  للمركبات 
المركبات  لمحرك  والموزعات  للمركبات  االشتعال 
االوتوماتیكیة  والمحوالت  للمركبات  والمحوالت 
المتحكم بھا الكترونیا للمركبات، المعلقات االلكترونیة 
للمركبات،  االلیة  الكابحات  دواسات  للمركبات، 
وعربات  للمركبات  التروس  ووحدة  الجر  محركات 
االلي  الشباك  وادوات  السیارة  ومنظفات  الغولف 
للمركبات والمحركات االلیة للمركبات وصمام دورة 
غاز االغزوست للمركبات وھیاكل دواسات المخنق 
الحدیدیة  السكك  لسیارات  وضابطات  للمركبات 
وكابحات ضد التزحلق والمرددات للمركبات ومحرك 
للمركبات  السرقة  ضد  وادوات  للمركبات  التشغیل 
الوقود  مضخات  للمركبات،  الھواء  اكیاس  واجھزة 
مصفیات  للمركبات،  الھواء  مصفیات  للمركبات، 

الزیت للمركبات، ابواق المركبات (الزمور). 

In the name of: Mitsubishi 
Corporation, 

بأسم : میتسوبیشي كوربوریشن 
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Address: 6-3, Marunouchi 2-Chome, 
Chiyoda-Ku, Tokyo ,Japan 

العنوان : 3-6، مارونوتشي 2- كوم ، نتشیودا-
كو ، طوكیو، الیابان. 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : ص.ب 74 رام اهللا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(277)

Trade Mark No.:12522   12522 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 01/06/2006  01/06/2006 : التاریخ
In Respect of: Chocolate  من اجل : الشوكوالتھ
In the name of: Sharikat Al-Hijaz for 
Chocolate 

بأسم : شركة الحجاز للشوكوالتھ 

Address: Anabta – Tulkarem -p o 
box 78 

العنوان : عنبتا - طولكرم - ص ب 78 

Address for Services :  Anabta - 
Tulkarem -p o box 78 

عنوان التبلیغ : عنبتا - طولكرم - ص ب 78 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(278)

Trade Mark No.:12530   12530 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 05/06/2006  05/06/2006 : التاریخ
In Respect of: Cosmetics, namely lipstick, lip 
gloss and non-medicated lip balm; mascara; 
nail enamel; face powder, face cream, skin 
lotion and skin gel; body powder; bath oil, 
bath gel and non-medicated bath salts; hand 
cream and lotion; body cream and lotion; 
sunscreen preparation, namely cream and 
lotion; shaving cream and after-shave lotion, 
skin cleanser and non-medicated body soaks; 
body deodorant, cologne and perfume; soaps, 
namely, liquid bath soap, gel soap and bar 
soap; detergent soap, namely, liquid and 
powder; fabric softener; deodorant soap, skin 
soap; and shampoo and shampoo conditioner 

تحدیدا  (الكوزمتیك)،  التجمیل  مستحضرات   : اجل  من 
أحمر الشفاه ، ملمع شفاه وبلسم شفاه غیر طبي ، مسكرة 
غسول  للوجھ،  كریم   ، للوجھ  مسحوق  االظافر  طالء   ،
طبي  غیر  وملح  لالستحمام  جل   ، للبشرة  جل  للبشرة، 
لالستحمام، كریم وغسول للیدین ، كریم وغسول للجسم، 
مستحضرات للحمایة من الشمس ، تحدیدا كریم وغسول 
للبشرة  منظف  الحالقة،  بعد  لما  وغسول  للحالقة  كریم   ،
ونقوع غیر طبي للجسم، معطر للجسم ، كولونیا وعطور، 
جل  صابون  السائل،  االستحمام  صابون  تحدیدا  صابون ، 
وقطع صابون ، صابون منظف ، تحدیدا سائل ومسحوق، 
شامبو  للبشرة،  صابون  معطر،  صابون   ، اقمشة  منعم 

وشامبو ملطف . 
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In the name of: Warner Bros. 
Entertainment Inc. 

بأسم : وورنر بروز إنترتینمنت إنك. 

Address: 4000 Warner Boulevard, 
Burbank, Ca. 91522, United States of 
America (USA) 

بوربنك   ، بولیفارد  وورنر   4000  : العنوان 
المتحدة  الوالیات   ،  91522 كالیفورنیا   ،

األمریكیة 
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت

 2989760/1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(279)

Trade Mark No.:12531   12531 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 25  25 : في الصنف
Date: 05/06/2006  05/06/2006 : التاریخ
In Respect of: SHOES  من اجل : األحذیة
In the name of: SHARIKAT MASNA  
AHZIET ROMA M.K.M 

بأسم : شركة مصنع أحذیة روما م . خ . م 

Address: AL KHALIL - JABAL 
AL RAHMIEH-TEL: 02-2233616 / 
MOB.: 0599-736911 

ت:   - الرحمة  جبل   - الخلیل   : العنوان 
02-2233616 / جوال: 736911-0599 

Address for Services :  AL KHALIL 
- JABAL AL RAHMIEH-TEL: 02-
2233616 / MOB.: 0599-736911 

ت:   - الرحمة  جبل   - الخلیل   : التبلیغ  عنوان 
02-2233616 / جوال: 736911-0599 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(280)

Trade Mark No.:12536   12536 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 06/06/2006  06/06/2006 : التاریخ
In Respect of: Rٌetail services (all 
the above related to purchase and 
sale of furniture); furnishings and 
articles for interior decoration (home 
and family); restaurant and catering 
services 

من اجل : خدمات البیع بالمفرق (جمیعھا تتعلق 
والمواد  باالثاث  التجھیز  االثاث)،  وبیع  بشراء 
خدمات  العائالت)،  (لمنازل  الداخلیة  للزخرفة 

المطاعم وخدمات تقدیم الطعام. 

In the name of: Inter IKEA Systems 
B.V 

بأسم : انتر اكیا سیستمز بي في 

Address: Olof Palmestraat 1, 2616 
Delft, The Netherlands 

العنوان : اولوف بالمسترات 1، 2616 دلفت، 
ھولندا 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب74، رام اهللا 
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(281)

Trade Mark No.:12537   12537 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 06/06/2006  06/06/2006 : التاریخ
In Respect of: Rٌetail services (all 
the above related to purchase and 
sale of furniture); furnishings and 
articles for interior decoration (home 
and family); restaurant and catering 
services 

من اجل : خدمات البیع بالمفرق (جمیعھا تتعلق 
والمواد  باالثاث  التجھیز  االثاث)،  وبیع  بشراء 
خدمات  العائالت)،  (لمنازل  الداخلیة  للزخرفة 

المطاعم وخدمات تقدیم الطعام. 

In the name of: Inter IKEA Systems 
B.V 

بأسم : انتر اكیا سیستمز بي في 

Address: Olof Palmestraat 1, 2616 
Delft, The Netherlands 

العنوان : اولوف بالمسترات 1، 2616 دلفت، 
ھولندا 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(282)

Trade Mark No.:12538   12538 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 20  20 : في الصنف
Date: 06/06/2006  06/06/2006 : التاریخ
In Respect of: Furniture (also garden 
and office furniture); mirrors, 
picture frames, blinds, articles (not 
included in other classes) of wood, 
cork, reeds, cane, wicker or plastics 

البساتین  اثاث  (كذلك  االثاث   : اجل  من 
وستائر  الصور  واطارات  المري  والمكاتب)، 
النوافذ ومواد (غیر مشمولة في اصناف اخرى) 
او  القصب  او  الفلین  او  الخشب  من  مصنوعة 
الخیزران او االغصان الصغیرة اللدنة المجدولة 

او البالستیك. 
In the name of: Inter IKEA Systems 
B.V 

بأسم : انتر اكیا سیستمز بي في 

Address: Olof Palmestraat 1, 2616 
Delft, The Netherlands 

العنوان : اولوف بالمسترات 1، 2616 دلفت، 
ھولندا 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب74، رام اهللا 

(283)
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Trade Mark No.:12539   12539 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 20  20 : في الصنف
Date: 06/06/2006  06/06/2006 : التاریخ
In Respect of: Furniture (also garden 
and office furniture); mirrors, 
picture frames, blinds, articles (not 
included in other classes) of wood, 
cork, reeds, cane, wicker or plastics 

البساتین  اثاث  (كذلك  االثاث   : اجل  من 
وستائر  الصور  واطارات  المري  والمكاتب)، 
النوافذ ومواد (غیر مشمولة في اصناف اخرى) 
او  القصب  او  الفلین  او  الخشب  من  مصنوعة 
الخیزران او االغصان الصغیرة اللدنة المجدولة 

او البالستیك. 
In the name of: Inter IKEA Systems 
B.V 

بأسم : انتر اكیا سیستمز بي في 

Address: Olof Palmestraat 1, 2616 
Delft, The Netherlands 

العنوان : اولوف بالمسترات 1، 2616 دلفت، 
ھولندا 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(284)

Trade Mark No.:12540   12540 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 06/06/2006  06/06/2006 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
preparations for human use, namely 
antibiotics; included in class 5 

لالستعمال  صیدلیة  مستحضرات   : اجل  من 
مشمولة  الحیویة،  المضادات  وتحدیدا  البشري 

في الصنف 5. 
In the name of: GRUNENTHAL 
GmbH 

بأسم : غرونینثال جي ام بي اتش 

Address: Zieglerstrasse 6, 52078 
Aachen, Germany 

آخن،   52078  ،6 زیغلرشتراس   : العنوان 
المانیا 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(285)

Trade Mark No.:12543   12543 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 10/06/2006  10/06/2006 : التاریخ
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In Respect of: Glasses and sunglasses 
containing communication devices, 
namely earpieces, transmitters, 
receivers, speakers, and parts 
therefore for use with cellular, 
wireless, computer and telephone 
voice communication systems and 
with portable audio players 

التي  الشمسیة  والنظارات  النظارات  اجل :  من 
تحتوي على اجھزة االتصال، خاصة، قطع االذن، 
المحوالت، المستقبالت ، النواطق، والقطع ذات 
الصوتي  االتصال  أنظمة  مع  لالستعمال  الصلة 
ومع  والكمبیوتر  والالسلكیة  الخلویة  للھواتف 

االجھزة السمعیة المتنقلة 

In the name of: Motorola, Inc., a 
Delaware corporation 

بأسم : موتوروال, انك., دیالویر كوربوریشن 

Address: 1303 E. Algonquin Road, 
Schaumburg, IL 60196, U.S.A. 

رود,  الغونكوین  اي.   1303  : العنوان 
المتحدة  الوالیات  ال 60196,  أي  شاومبورغ, 

االمریكیة 
Address for Services:    AGIP - TMP Agents/  : التبلیغ  عنوان 

 P.O Box 3800 Al-Beereh
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(286)

Trade Mark No.:12544   12544 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 13/06/2006  13/06/2006 : التاریخ
In Respect of: YOGURT DRINK 
WITH FRUITS 

من اجل : مشروب اللبن بالفواكھ 

In the name of: SHARIKAT 
ALJUNIDI LEMUNTAJAT AL 
ALBAN WA AL MAWAD AL 
GHITHA EA M . K . M 

بأسم : شركة الجنیدي لمنتجات األلبان والمواد 
الغذائیة م . خ . م 

Address: ALKHALIL - SHARE  AL 
SALAM - P.O.BOX: 274 / TEL: 02-
2229432 / FAX:02-2220558 

العنوان : الخلیل ـ شارع السالم ـ ص.ب: 274 
/ ت: 02-2229432 / فاكس: 2220558-02 

Address for Services :  ALKHALIL - 
SHARE’ AL SALAM - P.O.BOX: 274 
/ TEL: 02-2229432 / FAX:02-2220558 

ـ  السالم  شارع  ـ  الخلیل   : التبلیغ  عنوان 
فاكس:   / ت: 2229432-02   /  274 ص.ب: 

 2220558-02

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(287)
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Trade Mark No.:12545   12545 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 31  31 : في الصنف
Date: 13/06/2006  13/06/2006 : التاریخ
In Respect of: Vegetables, Fruits and 
Agricultural Seeds 

والبذور  الفواكة  الخضروات،   : اجل  من 
الزراعیة 

In the name of: Seminis Vegetable 
Seeds, Inc. (A California 
Corporation) 

بأسم : سیمنزفیجتابل سیدس، انك.  

Address: 2700 Camino del Sol, 
Oxnard, California 93030-7967, 
U.S.A 

اوكسنارد،  سول،  دل  كامینو   2700 : العنوان 
المتحدة  الوالیات   ،93030-7967 كالیفورنیا 

االمریكیة 
Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 

ص.ب. 182 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(288)

Trade Mark No.:12546   12546 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 13/06/2006  13/06/2006 : التاریخ
In Respect of: Meat, fish, poultry, 
and game, meat extracts, preserved, 
dried and cooked fruit and 
vegetables, jellies, jams, compotes, 
eggs, milk and milk products, 
preserved food, edible oils and fats 

الداجنة،  الطیور  األسماك،  اللحوم،   : اجل  من 
ومستخرجات  خالصات  الصید،  وطیور  حیوانات 
اللحوم، الفواكھ  والخضراوات المحفوظة والمجففة 
ھالمیة)،المربیات  (حلوي  الجلي  والمطھیة، 
البیض،  مع  السكر،  المطبوخھ  الفواكھ  بأنواعھا، 
الزیوت  المحفوط،  الطعام  األلبان،  ومنتجات  اللبن 

والشحوم المعدة لآلكل 
In the name of: General Industrial & 
Alimentary Slama Co.»GIAS» 

العامة  والغذائیة  الصناعیة  الشركة   : بأسم 
سالمة ”جیاص“ 

Address: Street 103, Goldina 
Building, the banks of the lake, 
Tunis, Tunisia 

ضفاف  قولدینا،  عمارة   103 نھج   : العنوان 
البحیرة، تونس، الجمھوریة التونسیة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

(289)

Trade Mark No.:12547   12547 : العالمة التجاریة رقم
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In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 13/06/2006  13/06/2006 : التاریخ
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 

من اجل : القھوة، الشاي، الكاكاو، السكر، األرز، 
بدائل  او  الصناعیة  القھوة  الساجو،  التابیوكا، 
القھوة، الدقیق  والمستحضرات المصنوعة من 
والكعك  البسكویت  و  الفطائر  الخبز،  الحبوب، 
األسود  العسل،  العسل  المثلجات،  والحلویات، 
(مسحوق  باودر  البیكنج  الخمیرة،  والدبس، 
الصلصات  الخل،  الخردل،  الملح،  للخبیز)، 

(التوابل)،  البھارات، الثلج 
In the name of: General Industrial & 
Alimentary Slama Co.»GIAS» 

العامة  والغذائیة  الصناعیة  الشركة   : بأسم 
سالمة ”جیاص“ 

Address: Street 103, Goldina 
Building, the banks of the lake, 
Tunis, Tunisia 

ضفاف  قولدینا،  عمارة   103 نھج   : العنوان 
البحیرة، تونس، الجمھوریة التونسیة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(290)

Trade Mark No.:12553   12553 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 15/06/2006  15/06/2006 : التاریخ
In Respect of: Ice creams and 
confections 

من اجل : البوظة والحلوى 

In the name of: Carvel Corporation  بأسم : كارفیل كروبوریشن
Address: 200 Glenridge Point 
Parkway, Suite 200, Atlanta, Georgia 
30342-1450, U.S.A. 

باركویھ,  بوینت  غلینریدج   200  : العنوان 
سیوت 200 , اتالنتا, جورجیا 30342-1450 

, الوالیات المتحدة االمریكیة 
Address for Services:    AGIP - TMP Agents/  : التبلیغ  عنوان 

 P.O Box 3800 Al-Beereh
(291)

Trade Mark No.:12554   12554 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 43  43 : في الصنف
Date: 15/06/2006  15/06/2006 : التاریخ
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In Respect of: Restaurant services, 
namely, the operation of family-
oriented ice-cream shops, featuring 
ice-cream cakes, candy and 
confections, all for consumption on 
the premises and take-out 

تشغیل  خاصة   ، المطاعم  خدمات   : اجل  من 
محالت البوظة المخصصة للعائالت، تقدیم الكعك 
والحلویات،  السكاكر  البوظة،  من  المصنوع 
جمیعھا لالستھالك في المحالت او في الخارج 

In the name of: Carvel Corporation  بأسم : كارفیل كروبوریشن
Address: 200 Glenridge Point 
Parkway, Suite 200, Atlanta, Georgia 
30342-1450, U.S.A. 

باركویھ,  بوینت  غلینریدج   200  : العنوان 
سیوت 200 , اتالنتا, جورجیا 30342-1450 

, الوالیات المتحدة االمریكیة 
Address for Services:    AGIP - TMP Agents/  : التبلیغ  عنوان 

 P.O Box 3800 Al-Beereh
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(292)

Trade Mark No.:12555   12555 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 15/06/2006  15/06/2006 : التاریخ
In Respect of: Ice creams and 
confections 

من اجل : البوظة والحلوى 

In the name of: Carvel Corporation  بأسم : كارفیل كروبوریشن
Address: 200 Glenridge Point 
Parkway, Suite 200, Atlanta, Georgia 
30342-1450, U.S.A. 

باركویھ,  بوینت  غلینریدج   200  : العنوان 
سیوت 200 , اتالنتا, جورجیا 30342-1450 

, الوالیات المتحدة االمریكیة 
Address for Services:    AGIP - TMP Agents/  : التبلیغ  عنوان 

 P.O Box 3800 Al-Beereh
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(293)

Trade Mark No.:12556   12556 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 15/06/2006  15/06/2006 : التاریخ
In Respect of: Ice creams and 
confections 

من اجل : البوظة والحلوى 

In the name of: Carvel Corporation  بأسم : كارفیل كروبوریشن
Address: 200 Glenridge Point 
Parkway, Suite 200, Atlanta, Georgia 
30342-1450, U.S.A. 

باركویھ,  بوینت  غلینریدج   200  : العنوان 
سیوت 200 , اتالنتا, جورجیا 30342-1450 

, الوالیات المتحدة االمریكیة 
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Address for Services:    AGIP - TMP Agents/  : التبلیغ  عنوان 
 P.O Box 3800 Al-Beereh

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(294)

Trade Mark No.:12557   12557 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 15/06/2006  15/06/2006 : التاریخ
In Respect of: Ice creams and 
confections 

من اجل : البوظة والحلوى 

In the name of: Carvel Corporation  بأسم : كارفیل كروبوریشن
Address: 200 Glenridge Point 
Parkway, Suite 200, Atlanta, Georgia 
30342-1450, U.S.A. 

باركویھ,  بوینت  غلینریدج   200  : العنوان 
سیوت 200 , اتالنتا, جورجیا 30342-1450 

, الوالیات المتحدة االمریكیة 
Address for Services:    AGIP - TMP Agents/  : التبلیغ  عنوان 

 P.O Box 3800 Al-Beereh
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(295)

Trade Mark No.:12558   12558 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 31  31 : في الصنف
Date: 17/06/2006  17/06/2006 : التاریخ
In Respect of: agricltural products 
and fields products and zoo and 
grains not mention in the other 
products 

منتوجات  الزراعیة  المنتوجات   : اجل  من 
في  المدرجة  غیر  والحبوب  والغابات  البساتین 

االصناف االخرى 

In the name of: jamaleldeen said 
taher maslamani 

بأسم : جمال الدین سعید طاھر المسلماني 

Address: nablus ghrnata sharee tl 
:092389698 

ت:   _ غرناطة  شارع  ناباس   : العنوان 
 21389698_09

Address for Services :  nablus 
ghrnata sharee tl :092389698 

ت:   _ غرناطة  شارع  ناباس   : التبلیغ  عنوان 
 21389698_09

(296)

Trade Mark No.:12560   12560 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
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Date: 19/06/2006  19/06/2006 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
preparations and substances, namely 
psychoactive drugs for the treatment 
of psychoses and mood disorders; all 
included in class 5 

الصیدلیة  والمواد  المستحضرات   : اجل  من 
التشوشات  لمعالجة  نفسانیة  عقاقیر  وتحدیدا 
النفسانیة واضطرابات المزاج، جمیعھا مشمولة 

في الصنف 5 

In the name of: Solvay 
Pharmaceuticals B.V 

بأسم : سولفاي فارماسوتیكالز بي.في. 

Address: C.J. van Houtenlaan 36, 
Weesp, The Netherlands 

العنوان : سي.جیھ. فان ھوتنالن 36، ویسب، 
ھولندا 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(297)

Trade Mark No.:12584   12584 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 27/06/2006  27/06/2006 : التاریخ
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 

واألرز  والكاكاو  والسكر  والشاي  البن   : اجل  من 
والتابیوكا والساجور، وما یقوم مقام البن، المتة- الدقیق 
والكعك  الخبز  الحبوب–  من  المصنوعة  والمستحضرات 
الخبیز–  ومسحوق  الخمیرة  والحلویات–  والفطائر 
والطحینة-  الحالوة  غذائیة–  مقبالت  غذائیة–  مساحیق 
والعسل  النحل  عسل  البوظة-  الثلج–  المثلجات–  على 
الخل–  التوابل–  الفلفل–  الخردل–  الملح–  على  األسود- 
حبوب  والبسكویت–  والمغطسات  الشوكوالتھ  الصلصة- 
مصاص  الراحة–  العلكة–  السكاكر–  ملبسة-  شوكوالتھ 

األطفال– ملبس– قضامة سكریة– فوندان. 
In the name of: MOUHAMED HANI 
TAWFEEQ ALSHAHRORI ) 

بأسم : محمد ھاني توفیق الشحروري 

Address: NABLUS ALHESBAH 
ALJADEDAH ST 

العنوان : نابلس - شارع الحسبة الجدیدة 

Address for Services:    حجاوي ناصر  المحامي   : التبلیغ  عنوان 
-نابلس- رفیدیا فوق معرض جوال 

(298)

Trade Mark No.:12594   12594 : العالمة التجاریة رقم
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In Class: 18  18 : في الصنف
Date: 28/06/2006  28/06/2006 : التاریخ
In Respect of: Leather and imitation 
of leather, animal skins, hides, trunks 
and traveling bags; umbrellas, 
parasols and walking-sticks; whips, 
harness and saddlery 

جلود  المقلدة,  الجلود  الجلود,   : اجل  من 
الحیوانات, الصنادیق و حقائب السفر, المظالت, 
وعصي  للنساء,  الخفیفة  الشمسیة  المظالت 

المشي, السیاط, أطقم الخیل, السروج 

In the name of: Sharikat Al-
Mostaqbal Al-Alamiya Liltijarah 

بأسم : شركة المستقبل العالمیة للتجارة ذ.م.م. 

Address: PO Box: 2825, Amman 1182 
Swefiyah, Jordan 

 1182 عمان   ,  2825 ب:  ص   : العنوان 
الصویفیة , االردن 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(299)

Trade Mark No.:12595   12595 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 25  25 : في الصنف
Date: 28/06/2006  28/06/2006 : التاریخ
In Respect of: Clothing, Footwear, 
headwear 

اغطیة  و  القدم  البسة  و  المالبس   : اجل  من 
الرأس 

In the name of: Sharikat Al-
Mostaqbal Al-Alamiya Liltijarah 

بأسم : شركة المستقبل العالمیة للتجارة ذ.م.م. 

Address: PO Box: 2825, Amman 1182 
Swefiyah, Jordan 

 1182 عمان   ,  2825 ب:  ص   : العنوان 
الصویفیة , االردن 

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

(300)

Trade Mark No.:12599   12599 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 43  43 : في الصنف
Date: 28/06/2006  28/06/2006 : التاریخ
In Respect of: Restaurant, café, 
cafeteria and hotel services 

والمقاھي  المطاعم  خدمات   : اجل  من 
والكافتیریات والفنادق 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In the name of: Sharikat Qatar Al-
Riyadiya Lil’amal Al-Istithmariya 
(Al-Qabida) 

بأسم : شركة قطر الریاضیة لألعمال االستثماریة 
(القابضة) 

Address: PO Box: 24926 Doha, Qatar  العنوان : ص ب: 24926 الدوحة , قطر
Address for Services:    AGIP - TMP Agents/  : التبلیغ  عنوان 

 P.O Box 3800 Al-Beereh
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(301)

Trade Mark No.:12610   12610 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 24  24 : في الصنف
Date: 02/07/2006  02/07/2006 : التاریخ
In Respect of: Textiles , bed and table 
covers, textile goods not included in 
other class. 

من اجل : المنسوجات اغطیة الفراش والموائد 
فئات  ضمن  الواردة  غیر  المنسوجة  االصناف 

اخرى. 
In the name of: International Midas 
Company for trade & contracting 
LLC 

بأسم : شركة میداس العالمیة للتجارة العامة و 
المقاوالت ذ.م.م 

Address: Al sharek, Zone Al swaper, 
Kasemea 7, Al wazan building, 
Kuwait. 

قسیمة 7،  الصوابر،  قطعة  الشرق،   : العنوان 
عمارة الوزان، الكویت، دولة الكویت. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(302)

Trade Mark No.:12611   12611 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 23  23 : في الصنف
Date: 03/07/2006  03/07/2006 : التاریخ
In Respect of: Yarns and threads.  من اجل : الغزل والخیوط
In the name of: International Midas 
Company for trade & contracting 
LLC 

بأسم : شركة میداس العالمیة للتجارة العامة و 
المقاوالت ذ.م.م 

Address: Al sharek, Zone Al swaper, 
Kasemea 7, Al wazan building, 
Kuwait. 

قسیمة 7،  الصوابر،  قطعة  الشرق،   : العنوان 
عمارة الوزان، الكویت، دولة الكویت. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(303)

Trade Mark No.:12612   12612 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 22  22 : في الصنف
Date: 03/07/2006  03/07/2006 : التاریخ
In Respect of: Ropes, nets, tents, 
umbrellas, linoleum not used in 
spreading store terrestrial, bags, 
,upholstery and padding materials( 
hair, features, sea herbs and others) 
raw fiber materials. 

الخیام،  الشباك،  الحبال،   : اجل  من 
فرش  في  مستخدمة  الغیر  المظالت،المشمعات 
ارضیة الحجر، االكیاس، مواد التنجید والحشو 
وغیرھا)  البحر  واعشاب  والریش  الشعر   )

المواد اللیفیة الخام التي تستخدم في النسیج. 
In the name of: International Midas 
Company for trade & contracting 
LLC 

بأسم : شركة میداس العالمیة للتجارة العامة و 
المقاوالت ذ.م.م 

Address: Al sharek, Zone Al swaper, 
Kasemea 7, Al wazan building, 
Kuwait. 

قسیمة 7،  الصوابر،  قطعة  الشرق،   : العنوان 
عمارة الوزان، الكویت، دولة الكویت. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(304)

Trade Mark No.:12613   12613 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 42  42 : في الصنف
Date: 03/07/2006  03/07/2006 : التاریخ
In Respect of: Services of 
restaurants, temporary acomidation, 
medical and health care, beauty 
care, veterinary and agriculture 
services, legal services, scientific 
and industrial research, computer 
programming, services that not 
included in other classes 

المؤقتة،  االقامة   ، المطاعم  خدمات   : اجل  من 
والصحیةوالجمال،الخدمات  الطبیة  الرعایة 
القانونیة،  الخدمات  والبیطریة،  الزراعیة 
البحوث العلمیة والصناعیة ، برمجة الحاسوب، 
اصناف  ضمن  ادراجھا  یتعذر  التي  الخدمات 

اخرى. 

In the name of: International Midas 
Company for trade & contracting 
LLC 

بأسم : شركة میداس العالمیة للتجارة العامة و 
المقاوالت ذ.م.م 

Address: Al sharek, Zone Al swaper, 
Kasemea 7, Al wazan building, 
Kuwait. 

قسیمة 7،  الصوابر،  قطعة  الشرق،   : العنوان 
عمارة الوزان، الكویت، دولة الكویت. 
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Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(305)

Trade Mark No.:12614   12614 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 25  25 : في الصنف
Date: 03/07/2006  03/07/2006 : التاریخ
In Respect of: Clothing , footwear 
( with nick or uncovered shoes , 
slippers. 

من اجل : المالبس بما في ذلك االحذیة ( برقبة 
او مكشوفة) او الشباشب 

In the name of: International Midas 
Company for trade & contracting 
LLC 

بأسم : شركة میداس العالمیة للتجارة العامة و 
المقاوالت ذ.م.م 

Address: Al sharek, Zone Al swaper, 
Kasemea 7, Al wazan building, 
Kuwait. 

قسیمة 7،  الصوابر،  قطعة  الشرق،   : العنوان 
عمارة الوزان، الكویت، دولة الكویت. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(306)

Trade Mark No.:12615   12615 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 03/07/2006  03/07/2006 : التاریخ
In Respect of: Advertising and 
commercial business. 

من اجل : االعالن واالعمال التجاریة 

In the name of: International Midas 
Company for trade & contracting 
LLC 

بأسم : شركة میداس العالمیة للتجارة العامة و 
المقاوالت ذ.م.م 

Address: Al sharek, Zone Al swaper, 
Kasemea 7, Al wazan building, 
Kuwait. 

قسیمة 7،  الصوابر،  قطعة  الشرق،   : العنوان 
عمارة الوزان، الكویت، دولة الكویت. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(307)
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Trade Mark No.:12616   12616 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 03/07/2006  03/07/2006 : التاریخ
In Respect of: Paper and goods 
products made from these material, 
and cardboard (carton) and products 
made from these material - printed 
matter, newspapers, periodicals, 
books, binding material, photograph, 
stationery, adhesives for sanitary 
and for artist .printed brush, , 
typewriters and office requisites 
(except furniture),instructional and 
teaching material( except apparatus) 
, playing cards, printers  type, 
printing blocks . 

المصنوعة  واالصناف  الورق   : اجل  من 
واالصناف  الكرتون)   ) المقوى  الورق  منھ- 
المصنوعة منھ المطبوعات والجرائد والدوریات 
الفوتوغرافیة  الصور   - التجلید  ومواد  والكتب 
الخاصة   ) اللصق  ومواد  الكتابیة  االدوات   -
بالفنانین)  الخاصة  واالدوات  الكتابیة  باالدوات 
- فرش التلوین- االالت الكتابیة ولوازم المكاتب 
( عدا االثاث) االدوات التي تستخدم في التھذیب 
والتعلیم ( عدا االجھزة ) - ورق اللعب - حروف 

الطباعة واالكالشیھات. 

In the name of: International Midas 
Company for trade & contracting 
LLC 

بأسم : شركة میداس العالمیة للتجارة العامة و 
المقاوالت ذ.م.م 

Address: Al sharek, Zone Al swaper, 
Kasemea 7, Al wazan building, 
Kuwait. 

قسیمة 7،  الصوابر،  قطعة  الشرق،   : العنوان 
عمارة الوزان، الكویت، دولة الكویت. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(308)

Trade Mark No.:12617   12617 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 21  21 : في الصنف
Date: 03/07/2006  03/07/2006 : التاریخ
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 , iron filing, worked glass , 
chinaware , bitumen 

من اجل : األدوات المنزلیة ، أدوات المطبخ و 
حافظاتھا ( غیر المصنوعة من المعادن الثمینة 
أو المطلیة بھا) األمشاط و اإلسفنج، الفراشي ( 
ماعدا فراشي الدھان) ، مواد لتصنیع الفراشي، 
المصنوعات  الحدید-  برادة  للتنظیف-  مواد 
الزجاجیة والصیني والقار ( غیر الواردة ضمن 

فئات اخرى. 
In the name of: International Midas 
Company for trade & contracting 
LLC 

بأسم : شركة میداس العالمیة للتجارة العامة و 
المقاوالت ذ.م.م 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Address: Al sharek, Zone Al swaper, 
Kasemea 7, Al wazan building, 
Kuwait. 

قسیمة 7،  الصوابر،  قطعة  الشرق،   : العنوان 
عمارة الوزان، الكویت، دولة الكویت. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(309)

Trade Mark No.:12618   12618 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 21  21 : في الصنف
Date: 03/07/2006  03/07/2006 : التاریخ
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 , iron filing, worked 
glass , chinaware , bitumen 

و حافظاتھا  المطبخ  أدوات  المنزلیة ،  األدوات  اجل :  من 
بھا)  المطلیة  أو  الثمینة  المعادن  من  المصنوعة  غیر   )
الدھان)  فراشي  ماعدا   ) الفراشي  اإلسفنج،  و  األمشاط 
الحدید-  برادة  للتنظیف-  مواد  الفراشي،  لتصنیع  مواد   ،
الواردة  غیر   ) والقار  والصیني  الزجاجیة  المصنوعات 

ضمن فئات اخرى. 

In the name of: International Midas 
Company for trade & contracting 
LLC 

بأسم : شركة میداس العالمیة للتجارة العامة و 
المقاوالت ذ.م.م 

Address: Al sharek, Zone Al swaper, 
Kasemea 7, Al wazan building, 
Kuwait. 

قسیمة 7،  الصوابر،  قطعة  الشرق،   : العنوان 
عمارة الوزان، الكویت، دولة الكویت. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

(310)

Trade Mark No.:12619   12619 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 23  23 : في الصنف
Date: 03/07/2006  03/07/2006 : التاریخ
In Respect of: Yarns and threads.  من اجل : الغزل والخیوط
In the name of: International Midas 
Company for trade & contracting 
LLC 

بأسم : شركة میداس العالمیة للتجارة العامة و 
المقاوالت ذ.م.م 

Address: Al sharek, Zone Al swaper, 
Kasemea 7, Al wazan building, Kuwait. 

قسیمة 7،  الصوابر،  قطعة  الشرق،   : العنوان 
عمارة الوزان، الكویت، دولة الكویت. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(311)

Trade Mark No.:12620   12620 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 22  22 : في الصنف
Date: 03/07/2006  03/07/2006 : التاریخ
In Respect of: Ropes, nets, tents, 
umbrellas, linoleum not used in 
spreading store terrestrial, bags, 
,upholstery and padding materials( 
hair, features, sea herbs and others) 
raw fiber materials. 

الخیام،  الشباك،  الحبال،   : اجل  من 
فرش  في  مستخدمة  الغیر  المظالت،المشمعات 
ارضیة الحجر، االكیاس، مواد التنجید والحشو 
وغیرھا)  البحر  واعشاب  والریش  الشعر   )

المواد اللیفیة الخام التي تستخدم في النسیج. 
In the name of: International Midas 
Company for trade & contracting LLC 

بأسم : شركة میداس العالمیة للتجارة العامة و 
المقاوالت ذ.م.م 

Address: Al sharek, Zone Al swaper, 
Kasemea 7, Al wazan building, 
Kuwait. 

قسیمة 7،  الصوابر،  قطعة  الشرق،   : العنوان 
عمارة الوزان، الكویت، دولة الكویت. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(312)

Trade Mark No.:12621   12621 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 03/07/2006  03/07/2006 : التاریخ
In Respect of: Paper and goods products 
made from these material, and cardboard 
(carton) and products made from these 
material - printed matter, newspapers, 
periodicals, books, binding material, 
photograph, stationery, adhesives for 
sanitary and for artist .printed brush, , 
typewriters and office requisites (except 
furniture),instructional and teaching 
material( except apparatus) , playing 
cards, printers  type, printing blocks . 

المصنوعة  واالصناف  الورق   : اجل  من 
واالصناف  الكرتون)   ) المقوى  الورق  منھ- 
المصنوعة منھ المطبوعات والجرائد والدوریات 
الفوتوغرافیة  الصور   - التجلید  ومواد  والكتب 
الخاصة   ) اللصق  ومواد  الكتابیة  االدوات   -
بالفنانین)  الخاصة  واالدوات  الكتابیة  باالدوات 
- فرش التلوین- االالت الكتابیة ولوازم المكاتب 
( عدا االثاث) االدوات التي تستخدم في التھذیب 
والتعلیم ( عدا االجھزة ) - ورق اللعب - حروف 

الطباعة واالكالشیھات. 
In the name of: International Midas 
Company for trade & contracting 
LLC 

بأسم : شركة میداس العالمیة للتجارة العامة و 
المقاوالت ذ.م.م 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Address: Al sharek, Zone Al swaper, 
Kasemea 7, Al wazan building, 
Kuwait. 

قسیمة 7،  الصوابر،  قطعة  الشرق،   : العنوان 
عمارة الوزان، الكویت، دولة الكویت. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(313)

Trade Mark No.:12622   12622 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 42  42 : في الصنف
Date: 03/07/2006  03/07/2006 : التاریخ
In Respect of: Services of restaurants, 
temporary acomidation, medical and 
health care, beauty care, veterinary 
and agriculture services, legal services, 
scientific and industrial research, 
computer programming, services that not 
included in other classes 

المؤقتة،  االقامة   ، المطاعم  خدمات   : اجل  من 
والصحیةوالجمال،الخدمات  الطبیة  الرعایة 
القانونیة،  الخدمات  والبیطریة،  الزراعیة 
البحوث العلمیة والصناعیة ، برمجة الحاسوب، 
اصناف  ضمن  ادراجھا  یتعذر  التي  الخدمات 

اخرى. 
In the name of: International Midas 
Company for trade & contracting 
LLC 

بأسم : شركة میداس العالمیة للتجارة العامة و 
المقاوالت ذ.م.م 

Address: Al sharek, Zone Al swaper, 
Kasemea 7, Al wazan building, 
Kuwait. 

قسیمة 7،  الصوابر،  قطعة  الشرق،   : العنوان 
عمارة الوزان، الكویت، دولة الكویت. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

(314)

Trade Mark No.:12623   12623 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 03/07/2006  03/07/2006 : التاریخ
In Respect of: Advertising and 
commercial business. 

من اجل : االعالن واالعمال التجاریة 

In the name of: International Midas 
Company for trade & contracting 
LLC 

بأسم : شركة میداس العالمیة للتجارة العامة و 
المقاوالت ذ.م.م 

Address: Al sharek, Zone Al swaper, 
Kasemea 7, Al wazan building, 
Kuwait. 

قسیمة 7،  الصوابر،  قطعة  الشرق،   : العنوان 
عمارة الوزان، الكویت، دولة الكویت. 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(315)

Trade Mark No.:12624   12624 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 25  25 : في الصنف
Date: 03/07/2006  03/07/2006 : التاریخ
In Respect of: Clothing , footwear 
( with nick or uncovered shoes , 
slippers. 

من اجل : المالبس بما في ذلك االحذیة ( برقبة 
او مكشوفة) او الشباشب 

In the name of: International Midas 
Company for trade & contracting 
LLC 

بأسم : شركة میداس العالمیة للتجارة العامة و 
المقاوالت ذ.م.م 

Address: Al sharek, Zone Al swaper, 
Kasemea 7, Al wazan building, 
Kuwait. 

قسیمة 7،  الصوابر،  قطعة  الشرق،   : العنوان 
عمارة الوزان، الكویت، دولة الكویت. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(316)

Trade Mark No.:12625   12625 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 24  24 : في الصنف
Date: 03/07/2006  03/07/2006 : التاریخ
In Respect of: Textiles , bed and table 
covers, textile goods not included in 
other class. 

من اجل : المنسوجات اغطیة الفراش والموائد 
فئات  ضمن  الواردة  غیر  المنسوجة  االصناف 

اخرى. 
In the name of: International Midas 
Company for trade & contracting 
LLC 

بأسم : شركة میداس العالمیة للتجارة العامة و 
المقاوالت ذ.م.م 

Address: Al sharek, Zone Al swaper, 
Kasemea 7, Al wazan building, 
Kuwait. 

قسیمة 7،  الصوابر،  قطعة  الشرق،   : العنوان 
عمارة الوزان، الكویت، دولة الكویت. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(317)

Trade Mark No.:12626   12626 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 25  25 : في الصنف
Date: 03/07/2006  03/07/2006 : التاریخ
In Respect of: Clothing , footwear 
( with nick or uncovered shoes , 
slippers. 

من اجل : المالبس بما في ذلك االحذیة ( برقبة 
او مكشوفة) او الشباشب 

In the name of: International Midas 
Company for trade & contracting 
LLC 

بأسم : شركة میداس العالمیة للتجارة العامة و 
المقاوالت ذ.م.م 

Address: Al sharek, Zone Al swaper, 
Kasemea 7, Al wazan building, 
Kuwait. 

قسیمة 7،  الصوابر،  قطعة  الشرق،   : العنوان 
عمارة الوزان، الكویت، دولة الكویت. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(318)

Trade Mark No.:12627   12627 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 42  42 : في الصنف
Date: 03/07/2006  03/07/2006 : التاریخ
In Respect of: Services of 
restaurants, temporary acomidation, 
medical and health care, beauty 
care, veterinary and agriculture 
services, legal services, scientific 
and industrial research, computer 
programming, services that not 
included in other classes 

المؤقتة،  االقامة   ، المطاعم  خدمات   : اجل  من 
والصحیةوالجمال،الخدمات  الطبیة  الرعایة 
القانونیة،  الخدمات  والبیطریة،  الزراعیة 
البحوث العلمیة والصناعیة ، برمجة الحاسوب، 
اصناف  ضمن  ادراجھا  یتعذر  التي  الخدمات 

اخرى. 

In the name of: International Midas 
Company for trade & contracting 
LLC 

بأسم : شركة میداس العالمیة للتجارة العامة و 
المقاوالت ذ.م.م 

Address: Al sharek, Zone Al swaper, 
Kasemea 7, Al wazan building, 
Kuwait. 

قسیمة 7،  الصوابر،  قطعة  الشرق،   : العنوان 
عمارة الوزان، الكویت، دولة الكویت. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(319)

Trade Mark No.:12628   12628 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 03/07/2006  03/07/2006 : التاریخ
In Respect of: Paper and goods products 
made from these material, and cardboard 
(carton) and products made from these 
material - printed matter, newspapers, 
periodicals, books, binding material, 
photograph, stationery, adhesives for 
sanitary and for artist .printed brush, , 
typewriters and office requisites (except 
furniture),instructional and teaching 
material( except apparatus) , playing 
cards, printers  type, printing blocks . 

المصنوعة  واالصناف  الورق   : اجل  من 
واالصناف  الكرتون)   ) المقوى  الورق  منھ- 
المصنوعة منھ المطبوعات والجرائد والدوریات 
الفوتوغرافیة  الصور   - التجلید  ومواد  والكتب 
الخاصة   ) اللصق  ومواد  الكتابیة  االدوات   -
بالفنانین)  الخاصة  واالدوات  الكتابیة  باالدوات 
- فرش التلوین- االالت الكتابیة ولوازم المكاتب 
( عدا االثاث) االدوات التي تستخدم في التھذیب 
والتعلیم ( عدا االجھزة ) - ورق اللعب - حروف 

الطباعة واالكالشیھات. 
In the name of: International Midas 
Company for trade & contracting 
LLC 

بأسم : شركة میداس العالمیة للتجارة العامة و 
المقاوالت ذ.م.م 

Address: Al sharek, Zone Al swaper, 
Kasemea 7, Al wazan building, 
Kuwait. 

قسیمة 7،  الصوابر،  قطعة  الشرق،   : العنوان 
عمارة الوزان، الكویت، دولة الكویت. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

(320)

Trade Mark No.:12629   12629 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 21  21 : في الصنف
Date: 03/07/2006  03/07/2006 : التاریخ
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 , iron filing, worked glass , 
chinaware , bitumen 

من اجل : األدوات المنزلیة ، أدوات المطبخ و 
حافظاتھا ( غیر المصنوعة من المعادن الثمینة 
أو المطلیة بھا) األمشاط و اإلسفنج، الفراشي ( 
ماعدا فراشي الدھان) ، مواد لتصنیع الفراشي، 
المصنوعات  الحدید-  برادة  للتنظیف-  مواد 
الزجاجیة والصیني والقار ( غیر الواردة ضمن 

فئات اخرى. 
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In the name of: International Midas 
Company for trade & contracting 
LLC 

بأسم : شركة میداس العالمیة للتجارة العامة و 
المقاوالت ذ.م.م 

Address: Al sharek, Zone Al swaper, 
Kasemea 7, Al wazan building, 
Kuwait. 

قسیمة 7،  الصوابر،  قطعة  الشرق،   : العنوان 
عمارة الوزان، الكویت، دولة الكویت. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(321)

Trade Mark No.:12630   12630 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 22  22 : في الصنف
Date: 03/07/2006  03/07/2006 : التاریخ
In Respect of: Ropes, nets, tents, 
umbrellas, linoleum not used in 
spreading store terrestrial, bags, 
,upholstery and padding materials( hair, 
features, sea herbs and others) raw fiber 
materials. 

الخیام،  الشباك،  الحبال،   : اجل  من 
فرش  في  مستخدمة  الغیر  المظالت،المشمعات 
ارضیة الحجر، االكیاس، مواد التنجید والحشو 
وغیرھا)  البحر  واعشاب  والریش  الشعر   )

المواد اللیفیة الخام التي تستخدم في النسیج. 
In the name of: International Midas 
Company for trade & contracting LLC 

بأسم : شركة میداس العالمیة للتجارة العامة و 
المقاوالت ذ.م.م 

Address: Al sharek, Zone Al swaper, 
Kasemea 7, Al wazan building, 
Kuwait. 

قسیمة 7،  الصوابر،  قطعة  الشرق،   : العنوان 
عمارة الوزان، الكویت، دولة الكویت. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

(322)

Trade Mark No.:12631   12631 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 23  23 : في الصنف
Date: 03/07/2006  03/07/2006 : التاریخ
In Respect of: Yarns and threads.  من اجل : الغزل والخیوط
In the name of: International Midas 
Company for trade & contracting 
LLC 

بأسم : شركة میداس العالمیة للتجارة العامة و 
المقاوالت ذ.م.م 

Address: Al sharek, Zone Al swaper, 
Kasemea 7, Al wazan building, 
Kuwait. 

قسیمة 7،  الصوابر،  قطعة  الشرق،   : العنوان 
عمارة الوزان، الكویت، دولة الكویت. 
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Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(323)

Trade Mark No.:12632   12632 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 24  24 : في الصنف
Date: 30/06/2006  30/06/2006 : التاریخ
In Respect of: Textiles , bed and table 
covers, textile goods not included in 
other class. 

من اجل : المنسوجات اغطیة الفراش والموائد 
فئات  ضمن  الواردة  غیر  المنسوجة  االصناف 

اخرى. 
In the name of: International Midas 
Company for trade & contracting 
LLC 

بأسم : شركة میداس العالمیة للتجارة العامة و 
المقاوالت ذ.م.م 

Address: Al sharek, Zone Al swaper, 
Kasemea 7, Al wazan building, 
Kuwait. 

قسیمة 7،  الصوابر،  قطعة  الشرق،   : العنوان 
عمارة الوزان، الكویت، دولة الكویت. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(324)

Trade Mark No.:12633   12633 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 03/07/2006  03/07/2006 : التاریخ
In Respect of: Advertising and 
commercial business. 

من اجل : االعالن واالعمال التجاریة 

In the name of: International Midas 
Company for trade & contracting 
LLC 

بأسم : شركة میداس العالمیة للتجارة العامة و 
المقاوالت ذ.م.م 

Address: Al sharek, Zone Al swaper, 
Kasemea 7, Al wazan building, 
Kuwait. 

قسیمة 7،  الصوابر،  قطعة  الشرق،   : العنوان 
عمارة الوزان، الكویت، دولة الكویت. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(325)

Trade Mark No.:12638   12638 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 06/07/2006  06/07/2006 : التاریخ
من اجل : خدمات التعلیم والتدریب، تنظیم وتنسیق المنافسات، السمنارات، المؤتمرات و ورش 
النشر  االمتحانات وإعطاء التعلیمات والشھادات، خدمات  خدمات  والمقاالت،  نشر الكتب  العمل، 
بیانات  قاعدة  عبر  والتعلیمات  التدریب  توفیر  خدمات  والتدریب،  التعلیم  مجال  في  االلكتروني 
أو أي شبكة معلوماتیة  تجھیزات أخرى عبر شبكة االنترنت  بواسطة االنترنت أو أي  الكمبیوتر 
االنترنت  بواسطة  الكمبیوتر  بیانات  قاعدة  عبر  والتعلیم  التدریب  وعرض  إنتاج  تنظیم،  مشابھ، 
بالخدمات  المتعلقة  والمعلومات  االستشارات  خدمات  تقدیم  مشابھ،  معلومات  شبكة  أي  عبر  أو 

المذكورة أعاله.
 In Respect of: EDUCATION AND TRAINING; ARRANGING AND
 CONDUCTING COMPETITIONS, SEMINARS, CONFERENCES AND
 WORKSHOPS; PUBLICATION OF BOOKS AND TEXTS, INSTRUCTION
 SERVICES; CERTIFICATION AND EXAMINATION SERVICES;
 ELECTRONIC PUBLICATIONS IN THE FIELD OF EDUCATION AND
 TRAINING; INSTRUCTION AND TRAINING PROVIDED ON-LINE
 FROM A COMPUTER DATABASE OR FROM FACILITIES PROVIDED ON
 THE INTERNET AND OTHER SIMILAR INFORMATION NETWORKS;
 ORGANIZATION, PRODUCTION AND PRESENTATION OF ON-LINE
 TRAINING AND EDUCATION PROVIDED ON LINE FROM A COMPUTER
 DATABASE OR FROM FACILITIES PROVIDED ON THE INTERNET
 AND OTHER SIMILAR INFORMATION NETWORK; ADVISORY,
 CONSULTANCY AND INFORMATION SERVICES RELATING TO THE

 .AFORESAID

In the name of: THE EUROPEAN 
COMPUTER DRIVING 
FOUNDATION LIMITED 

الیسنس  درافینج  كمبیوتر  یروبیان  ذا   : بأسم 
فاوندیشن لیمتد 

Address: PORTVIEW HOUSE, 
THIRD FLOOR THORNCASTLE 
STREET DUBLIN4-IRELAND 

الثالث،  الطابق  ھاوس،  بورتفیو   : العنوان 
ثورنكاسل ستریت، دبلن4، ایرلندا 

Address for Services:    ت ط3  عمارة الباسل  اهللا  رام  عنوان التبلیغ : 
 059768894
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(326)

Trade Mark No.:12640   12640 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 34  34 : في الصنف
Date: 10/07/2006  10/07/2006 : التاریخ
In Respect of: Cigarettes, cigars, 
tobacco and tobacco products, 
lighters, matches and smokers  
requisites in class 34 

من اجل : سجائر, سیجار, تبغ ومنتوجات التبغ, 
والعات, كبریت (الثقاب), ولوازم المدخنین في 

فئة ?? . 

In the name of: Karelia Tobacco 
Company Inc. 

بأسم : كاریلیا توباكو كومباني إنك. 

Address: Athinon Street, Kalamata, 
Gr-241 00, Greece 

العنوان : أثینون ستریت ، كاالماتا ، جي آر - 
241 00 ، الیونان 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(327)

Trade Mark No.:12641   12641 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 11/07/2006  11/07/2006 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
preparations to treat menopausal 
and post-menopausal female 
conditions in class 5. 

لمعالجة  صیدلیة  مستحضرات   : اجل  من 
بعد ذلك،  الحاالت االنثویة النقطاع الطمث وما 

في الصنف 

In the name of: Wyeth  بأسم : واییت
Address: (Delaware Corporation) 
Five Giralda Farms, Madison, New 
Jersey 07940-0874, USA 

العنوان : (دیالویر كوربوریشین)، فایف جیرالدا 
 -  07940 جیرسي  نیو  مادیسون،  فارمس، 

0874، الوالیات المتحدة االمریكیة 
Address for Services:    ،الثاني الطابق  الخراز،  مركز  التبلیغ :  عنوان 

شارع یافا، رام اهللا 
(328)
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Trade Mark No.:12642   12642 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 11/07/2006  11/07/2006 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
preparations to treat menopausal 
and post-menopausal female 
conditions in class 5. 

لمعالجة  صیدلیة  مستحضرات   : اجل  من 
بعد ذلك،  الحاالت االنثویة النقطاع الطمث وما 

في الصنف 

In the name of: Wyeth  بأسم : واییت
Address: (Delaware Corporation) 
Five Giralda Farms, Madison, New 
Jersey 07940-0874, USA 

العنوان : (دیالویر كوربوریشین)، فایف جیرالدا 
 -  07940 جیرسي  نیو  مادیسون،  فارمس، 

0874، الوالیات المتحدة االمریكیة 
Address for Services:    ،الثاني الطابق  الخراز،  مركز  التبلیغ :  عنوان 

شارع یافا، رام اهللا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(329)

Trade Mark No.:12643   12643 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 11/07/2006  11/07/2006 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
preparations to treat menopausal 
and post-menopausal female 
conditions in class 5. 

لمعالجة  صیدلیة  مستحضرات   : اجل  من 
بعد ذلك،  الحاالت االنثویة النقطاع الطمث وما 

في الصنف 

In the name of: Wyeth  بأسم : واییت
Address: (Delaware Corporation) 
Five Giralda Farms, Madison, New 
Jersey 07940-0874, USA 

العنوان : (دیالویر كوربوریشین)، فایف جیرالدا 
 -  07940 جیرسي  نیو  مادیسون،  فارمس، 

0874، الوالیات المتحدة االمریكیة 
Address for Services:    ،الثاني الطابق  الخراز،  مركز  التبلیغ :  عنوان 

شارع یافا، رام اهللا 
(330)

Trade Mark No.:12644   12644 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 11/07/2006  11/07/2006 : التاریخ
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In Respect of: Pharmaceutical 
preparations to treat menopausal 
and post-menopausal female 
conditions in class 5. 

لمعالجة  صیدلیة  مستحضرات   : اجل  من 
بعد ذلك،  الحاالت االنثویة النقطاع الطمث وما 

في الصنف 

In the name of: Wyeth  بأسم : واییت
Address: (Delaware Corporation) 
Five Giralda Farms, Madison, New 
Jersey 07940-0874, USA 

العنوان : (دیالویر كوربوریشین)، فایف جیرالدا 
 -  07940 جیرسي  نیو  مادیسون،  فارمس، 

0874، الوالیات المتحدة االمریكیة 
Address for Services:    ،الثاني الطابق  الخراز،  مركز  التبلیغ :  عنوان 

شارع یافا، رام اهللا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(331)

Trade Mark No.:12654   12654 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 25  25 : في الصنف
Date: 12/07/2006  12/07/2006 : التاریخ
In Respect of: Clothing, namely, 
bathrobes, beach cover-ups, belts, 
blazers, blouses, body suits, boots, 
boxer shorts, bras, bustiers, camisoles, 
caps, coats, dresses, garter belts, 
girdles, gloves, gowns, halter tops, hats, 
headbands, jackets, jeans, jogging 
suits, knit shirts, knit tops, leotards, 
lingerie, mittens, negligees, night gowns, 
night shirts, pajamas, panties, pants, 
pantyhose, sandals, sarongs, scarves, 
shirts, shoes, shorts, skirts, slacks, 
slippers, slips, sneakers, socks, stockings, 
suits, sweat pants, sweat shirts, sweat 
shorts, sweat suits, sweaters, swimsuits, 
t-shirts, tank tops, teddies, ties, tights, 
underpants, undershirts, underwear and 
vests in international class 25 

ألبسة  الحمام،  برنس  خاصة،  المالبس،   : اجل  من 
الشواطىء، األحزمة، الستر الفضفاضة، البالیز، البدالت، 
الصدیریات،  الفضفاضة،  القصیرة  البنطلونات  الجزم، 
الفساتین،  المعاطف،  الطواقي،  القصیرة،  النسویة  الستر 
العباءات،  القفازات،  المشدات،  الطوقیة،  األحزمة 
الرأس،  عصابات  الطواقي،  النسائیة،  الصدریات 
 ، المحبوكة  التنانیر  المثیرة،  األطقم  الجینز،  الجاكیتات، 
مالبس  الراقصین،  اثواب  المحبوكة،  الفوقیة  المالبس 
النساء التحتیة، قفازات المالكمة،األثواب النسویة الطویلة 
البیجامات،  النوم،  قمصان  النوم،  عباءات  الفضفاضة، 
البنطلونات  البنطلونات،   ، القصیرة  التحتیة  السراویل 
الضیقة، الصنادل، السارنغ، األوشحة، القمصان، األحذیة، 
الفضفاضة،  البنطلونات  التنانیر،  القصیرة،  البنطلونات 
الشباشب، القمصان التحتیة، األحذیة الخفیفة، الجوارب، 
البذالت، البنطلونات المعرقة، القمصان المعرقة، القمصان 
المعرقة،  الستر  المعرقة،  البذالت  المعرقة،  القصیرة 
مالبس السباحة، قمصان تي-شرت، اغطیة البرك، اربطة 
الداخلیة،  القمصان  التحتیة،  السراویل  المشدات،  العنق، 

المالبس الداخلیة و الصدرات في الصنف 25 
In the name of: LANE BRYANT 
PURCHASING CORP. 

بأسم : لین بریانت بورتشیسنغ كورب. 

Address: 3344 Morse Crossing Road, 
Columbus, OH 43219, U.S.A. 

رود,  كروسینغ  موریس   3344  : العنوان 
كولومبوس, او اتش 43219, الوالیات المتحدة 

االمریكیة 
Address for Services:    AGIP - TMP Agents/  : التبلیغ  عنوان 

 P.O Box 3800 Al-Beereh
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(332)

Trade Mark No.:12655   12655 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 12/07/2006  12/07/2006 : التاریخ
In Respect of: Retail store services, 
mail order catalog services and on-
line store services featuring clothing 
in international class 35 

من اجل : خدمات محالت البیع بالتجزئة، خدمات 
المباشرة  الخدمات  و  بالبرید  الكاتلوجات  طلب 

للمحالت التي تقدم المالبس في الصنف 35 

In the name of: LANE BRYANT 
PURCHASING CORP. 

بأسم : لین بریانت بورتشیسنغ كورب. 

Address: 3344 Morse Crossing Road, 
Columbus, OH 43219, U.S.A. 

رود,  كروسینغ  موریس   3344  : العنوان 
كولومبوس, او اتش 43219, الوالیات المتحدة 

االمریكیة 
Address for Services:    AGIP - TMP Agents/  : التبلیغ  عنوان 

 P.O Box 3800 Al-Beereh
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(333)

Trade Mark No.:12658   12658 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 12/07/2006  12/07/2006 : التاریخ
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In Respect of: Computer hardware 
and -software; hardware and software 
to be used with (satellite and/or GPS) 
navigation systems; hardware and 
software for the use of (satellite and/
or GPS) navigation systems; hardware 
and software for travel information 
systems for the provision or rendering 
of travel advice and/or information 
concerning service stations, car parks, 
multi-storey car parks, restaurants, car 
dealers and other information regarding 
travel and transport; hardware and 
software for information management 
for the transport and traffic industries; 
hardware and software for the use of 
electronic maps; hardware and software 
to be used with electronic maps; 
electronic maps; hardware and software 
for route planners; hardware and 
software to be used with route planners; 
route planners (being hardware and 
software); hardware and software for 
digital dictionaries; digital dictionaries; 
hardware and software, in particular 
positioning-, orientation- and navigation-
apparatus and ‘Global Positioning 
Systems’ (GPS) as well as parts thereof, 
components and accessories for these, 
such as, but not limited to, connecting 
cables, (GPS and/or satellite-) receivers 
and holders for pocket personal 
computers, not included in other classes; 
satellite- and radiotransmission- and 
-receiving apparatus; telecommunication 
installations, -networks and -apparatus; 
computer terminals, all in particular 
to be used with and for the use of 
navigation systems, route planners 
and/or digital maps; magnetic data 
carriers and recording discs; audio- and 
video apparatus; hand-held personal 
computers; personal digital assistants; 
electric and electronic apparatus and 
instruments for providing information 
regarding maps, navigation, traffic, 
weather and interesting locations; alarm 
apparatus and -instruments to be used 
for tracking and tracing vehicles 

الكمبیوتر،  برامج  ورزم  اجھزة   : اجل  من 
االنظمة  مع  لتستعمل  البرامج  ورزم  االجھزة 
بي  الجي  و/او  الصناعیة  (لالقمار  المالحیة 
اس)، االجھزة ورزم البرامج الستعمال االنظمة 
المالحیة (لالقمار الصناعیة و/او الجي بي اس)، 
االجھزة ورزم البرامج النظمة معلومات السفر 
معلومات  و/او  للسفر  نصائح  وتقدیم  لتوفیر 
السیارات،  مواقف  الخدمة،  بمحطات  تتعلق 
المطاعم،  الطوابق،  متعددة  السیارات  مواقف 
تجار السیارات و غیرھا من المعلومات المتعلقة 
بالسفر و التنقل، االجھزة ورزم البرامج الدارة 
االجھزة  السیر،  و  النقل  لصناعة  المعلومات 
االلكترونیة،  الخرائط  الستعمال  البرامج  ورزم 
الخرائط  مع  البرامج لالستعمال  االجھزة ورزم 
االجھزة  االلكترونیة،  الخرائط  االلكترونیة، 
االجھزة  الطرق،  لمخططات  البرامج  ورزم 
مخططات  مع  تستعمل  التي  البرامج  ورزم 
الطرق، مخططات الطرق( على ھیئة اجھزة او 
رزم برامج)، االجھزة ورزم البرامج للقوامیس 
رزم  و  االجھزة  الرقمیة،  القوامیس  الرقمیة، 
والتوجیھ  التحدید  اجھزة  وتحدیدا  البرامج 
العالمیة  التحدید  انظمة  و  المالحیة  واالجھزة 
المتعلقة  االجزاء  الى  باالضافة  اس)  بي  (جي 
للحصر،  ،ال  مثل  االضافات  و  المكونات  بھا، 
كوابل التوصیل، مستقبالت (الجي بي اس و/او 
االقمار الصناعیة) و حوامل الكمبیوتر الشخصي 
في  المشمولة  غیر  الجیب  في  یوضع  الذي 
االصناف االخرى، االقمار الصناعیة ومحوالت 
الرادیو واجھزة االستقبال، تمدیدات االتصاالت، 
الشبكات واالجھزة، اطراف الكمبیوتر، جمیعھا 
تحدیدا مع و من اجل انظمة المالحة،  تستخدم 
مخططات الطرق و/او الخرائط الرقمیة، حوامل 
التسجیل،  اقراص  و  المعناطیسیة  المعلومات 
الكمبیوترات  والتلفزیونیة،  السمعیة  االجھزة 
الشخصیة التي تحمل بالید، المساعد الشخصي 
الكھربائیة  واالجھزة  المعدات  الرقمي، 
المتعلقة  المعلومات  لتوفیر  وااللكترونیة 
والمواقع  والطقس  والسیر  والمالحة  بالخرائط 
المثیرة، اجھزة االنذار و المعدات التي تستعمل 

لتعقب المركبات 
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In the name of: TomTom 
International B.V. 

بأسم : توم توم انترناشیونال بي.في. 

Address: Rembrandtplein 35, 1017 
CT AMSTERDAM, The Netherlands 

تي  سي   1017  ,35 ریمبراندتبلین   : العنوان 
امستردام, ھولندا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(334)

Trade Mark No.:12659   12659 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 12/07/2006  12/07/2006 : التاریخ
In Respect of: Secured or not secured 
telecommunication services, such as 
transmission, storage and passing-
on of digital data, light, sound, data, 
information and image signals, as well as 
providing and making available the (tele)
communication infrastructure necessary 
for this, including cable-, radio- and 
satellitenetworks, all in particular for 
navigation systems, route planners and the 
use of electronic maps; telecommunication 
and (wireless) data communication, 
by means of multimedia or otherwise, 
including videotext, the internet, GSM 
and WAP; wireless transmission of digital 
data; communication by way of computer 
terminals; telecommunication services 
for the communication with means of 
transport; rental of telecommunication 
apparatus; technical consultation 
concerning all services mentioned above 

وغیر  اآلمنة  االتصاالت  خدمات   : اجل  من 
اآلمنة، مثل، تحویل، تخزین وتمریر المعلومات 
الرقمیة، الضوء، الصوت ، البیانات، المعلومات 
بنیة  توفیر  الى  باالضافة  الصور،  واشارات 
و  الكوابل  تشمل  لذلك،  ضروریة  اتصاالت 
جمعیھا  الصناعیة،  واالقمار  الرادیو  شبكات 
الطرق  ومخططات  المالحة  النظمة  بالتحدید 
االتصاالت  االلكترونیة،  الخرائط  والستعمال 
االعالم  بوسائل  (الالسلكیة)  البیانات  اتصال  و 
المتعدد وغیرھا وتشمل النصوص التلفزیونیة، 
االنترنت، جي اس ام و الـواب، نقل المعلومات 
الكمبیوتر،  باطراف  االتصال  السلكیا،  الرقمیة 
النقل،  وسائل  مع  لالتصال  االتصاالت  خدمات 
استئجار اجھزة االتصاالت، االستشارات الفنیة 

المتعلقة بجمیع الخدمات المذكورة 

In the name of: TomTom 
International B.V. 

بأسم : توم توم انترناشیونال بي.في. 

Address: Rembrandtplein 35, 1017 
CT AMSTERDAM, The Netherlands 

تي  سي   1017  ,35 ریمبراندتبلین   : العنوان 
امستردام, ھولندا 

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



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(335)

Trade Mark No.:12660   12660 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 42  42 : في الصنف
Date: 12/07/2006  12/07/2006 : التاریخ
In Respect of: Automation services and 
-consultation; development and design 
of navigation systems, route planners, 
electronic maps and digital dictionaries; 
design of computer software and 
-hardware; development and design of the 
goods mentioned in class 9; development 
and design of telecommunication and data 
communication services and -networks; 
rental of access time to a computer 
database; provision of computer networks; 
the services mentioned above, among 
other things with the aid of multimedia, 
including videotext, the internet, GSM 
and WAP; provision of temporary use of 
non-downloadable computer software for 
tracking and tracing goods and vehicles 
via computer networks, intranets and 
the internet; providing and making 
available of computers being part of 
telecommunication- infrastructure, 
especially for navigation systems, route 
planners and the use of electronic maps 

من اجل : خدمات االستشارات وتشغیل االجھزة 
المالحة  انظمة  وتصمیم  تطویر  اوتوماتیكیا، 
االلكترونیة  والخرائط  الطرق  مخططات  و 
ورزم  اجھزة  تصمیم  الرقمیة،  والقوامیس 
البضائع  وتصمیم  تطویر  الكمبیوتر،  برامج 
المذكورة في الصنف 9، تطویر وتصمیم خدمات 
وقت  استئجار  البیانات،  واتصال  االتصاالت 
تقدیم  الكمبیوتر،  بیانات  قاعدة  الى  الوصول 
اعاله،  المذكورة  الخدمات  الكمبیوتر،  شبكات 
من بین اشیاء اخرى بمساعدة االعالم المتعدد 
جي  االنترنت،  التلفزیونیة،  النصوص  وتشمل 
اس ام و الـ واب، توفیر استعمال مؤقت لبرامج 
البضائع  لتعقب  للتنزیل  القابلة  غیر  الكمبیوتر 
واالنترنت،  االنترنت  شبكات  عبر  المركبات  و 
االتصاالت  بنیة  من  كجزء  الكمبیوترات  توفیر 
الطرق  ومخططات  المالحیة  لالنظمة  خاصة 

واستعمال الخرائط االلكترونیة 

In the name of: TomTom 
International B.V. 

بأسم : توم توم انترناشیونال بي.في. 

Address: Rembrandtplein 35, 1017 
CT AMSTERDAM, The Netherlands 

تي  سي   1017  ,35 ریمبراندتبلین   : العنوان 
امستردام, ھولندا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(336)

Trade Mark No.:12661   12661 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 12/07/2006  12/07/2006 : التاریخ
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In Respect of: Computer hardware and 
-software; hardware and software to be used 
with (satellite and/or GPS) navigation systems; 
hardware and software for the use of (satellite 
and/or GPS) navigation systems; hardware 
and software for travel information systems 
for the provision or rendering of travel advice 
and/or information concerning service stations, 
car parks, multi-storey car parks, restaurants, 
car dealers and other information regarding 
travel and transport; hardware and software 
for information management for the transport 
and traffic industries; hardware and software 
for the use of electronic maps; hardware and 
software to be used with electronic maps; 
electronic maps; hardware and software for 
route planners; hardware and software to be 
used with route planners; route planners (being 
hardware and software); hardware and software 
for digital dictionaries; digital dictionaries; 
hardware and software, in particular 
positioning-, orientation- and navigation-
apparatus and ‘Global Positioning Systems’ 
(GPS) as well as parts thereof, components and 
accessories for these, such as, but not limited 
to, connecting cables, (GPS and/or satellite-) 
receivers and holders for pocket personal 
computers, not included in other classes; 
satellite- and radiotransmission- and -receiving 
apparatus; telecommunication installations, 
-networks and -apparatus; computer terminals, 
all in particular to be used with and for the use 
of navigation systems, route planners and/
or digital maps; magnetic data carriers and 
recording discs; audio- and video apparatus; 
hand-held personal computers; personal digital 
assistants; electric and electronic apparatus 
and instruments for providing information 
regarding maps, navigation, traffic, weather 
and interesting locations; alarm apparatus 
and -instruments to be used for tracking and 
tracing vehicles 

الكمبیوتر، االجھزة  اجھزة ورزم برامج  اجل :  من 
ورزم البرامج لتستعمل مع االنظمة المالحیة (لالقمار 
الصناعیة و/او الجي بي اس)، االجھزة ورزم البرامج 
و/ الصناعیة  (لالقمار  المالحیة  االنظمة  الستعمال 

النظمة  البرامج  ورزم  االجھزة  اس)،  بي  الجي  او 
و/او  للسفر  نصائح  وتقدیم  لتوفیر  السفر  معلومات 
معلومات تتعلق بمحطات الخدمة، مواقف السیارات، 
تجار  المطاعم،  الطوابق،  متعددة  السیارات  مواقف 
بالسفر  المتعلقة  من المعلومات  غیرھا  السیارات و 
البرامج الدارة المعلومات  التنقل، االجھزة ورزم  و 
البرامج  ورزم  االجھزة  السیر،  و  النقل  لصناعة 
ورزم  االجھزة  االلكترونیة،  الخرائط  الستعمال 
البرامج لالستعمال مع الخرائط االلكترونیة، الخرائط 
لمخططات  البرامج  ورزم  االجھزة  االلكترونیة، 
مع  تستعمل  التي  البرامج  ورزم  االجھزة  الطرق، 
مخططات الطرق، مخططات الطرق( على ھیئة اجھزة 
البرامج للقوامیس  االجھزة ورزم  برامج)،  رزم  او 
الرقمیة، القوامیس الرقمیة، االجھزة و رزم البرامج 
وتحدیدا اجھزة التحدید والتوجیھ واالجھزة المالحیة 
و انظمة التحدید العالمیة (جي بي اس) باالضافة الى 
االجزاء المتعلقة بھا، المكونات و االضافات مثل ،ال 
للحصر، كوابل التوصیل، مستقبالت (الجي بي اس و/

او االقمار الصناعیة) و حوامل الكمبیوتر الشخصي 
الذي یوضع في الجیب غیر المشمولة في االصناف 
االخرى، االقمار الصناعیة ومحوالت الرادیو واجھزة 
االستقبال، تمدیدات االتصاالت، الشبكات واالجھزة، 
و  مع  تحدیدا  تستخدم  جمیعھا  الكمبیوتر،  اطراف 
و/او  الطرق  مخططات  المالحة،  انظمة  اجل  من 
المعناطیسیة  المعلومات  حوامل  الرقمیة،  الخرائط 
و اقراص التسجیل، االجھزة السمعیة والتلفزیونیة، 
المساعد  بالید،  تحمل  التي  الشخصیة  الكمبیوترات 
الكھربائیة  واالجھزة  المعدات  الرقمي،  الشخصي 
بالخرائط  المتعلقة  المعلومات  لتوفیر  وااللكترونیة 
والمالحة والسیر والطقس والمواقع المثیرة، اجھزة 

االنذار و المعدات التي تستعمل لتعقب المركبات 
In the name of: TomTom 
International B.V. 

بأسم : توم توم انترناشیونال بي.في. 

Address: Rembrandtplein 35, 1017 
CT AMSTERDAM, The Netherlands 

تي  سي   1017  ,35 ریمبراندتبلین   : العنوان 
امستردام, ھولندا 

Address for Services:    AGIP - TMP Agents/  : التبلیغ  عنوان 
 P.O Box 3800 Al-Beereh
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(337)

Trade Mark No.:12662   12662 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 12/07/2006  12/07/2006 : التاریخ
In Respect of: Secured or not secured 
telecommunication services, such as 
transmission, storage and passing-
on of digital data, light, sound, data, 
information and image signals, as well as 
providing and making available the (tele)
communication infrastructure necessary 
for this, including cable-, radio- and 
satellitenetworks, all in particular for 
navigation systems, route planners and the 
use of electronic maps; telecommunication 
and (wireless) data communication, 
by means of multimedia or otherwise, 
including videotext, the internet, GSM 
and WAP; wireless transmission of digital 
data; communication by way of computer 
terminals; telecommunication services 
for the communication with means of 
transport; rental of telecommunication 
apparatus; technical consultation 
concerning all services mentioned above 

وغیر  اآلمنة  االتصاالت  خدمات   : اجل  من 
اآلمنة، مثل، تحویل، تخزین وتمریر المعلومات 
الرقمیة، الضوء، الصوت ، البیانات، المعلومات 
بنیة  توفیر  الى  باالضافة  الصور،  واشارات 
و  الكوابل  تشمل  لذلك،  ضروریة  اتصاالت 
جمعیھا  الصناعیة،  واالقمار  الرادیو  شبكات 
الطرق  ومخططات  المالحة  النظمة  بالتحدید 
االتصاالت  االلكترونیة،  الخرائط  والستعمال 
االعالم  بوسائل  (الالسلكیة)  البیانات  اتصال  و 
المتعدد وغیرھا وتشمل النصوص التلفزیونیة، 
االنترنت، جي اس ام و الـواب، نقل المعلومات 
الكمبیوتر،  باطراف  االتصال  السلكیا،  الرقمیة 
النقل،  وسائل  مع  لالتصال  االتصاالت  خدمات 
استئجار اجھزة االتصاالت، االستشارات الفنیة 

المتعلقة بجمیع الخدمات المذكورة 

In the name of: TomTom 
International B.V. 

بأسم : توم توم انترناشیونال بي.في. 

Address: Rembrandtplein 35, 1017 
CT AMSTERDAM, The Netherlands 

تي  سي   1017  ,35 ریمبراندتبلین   : العنوان 
امستردام, ھولندا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(338)

Trade Mark No.:12663   12663 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 42  42 : في الصنف
Date: 12/07/2006  12/07/2006 : التاریخ
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In Respect of: Automation services and 
-consultation; development and design 
of navigation systems, route planners, 
electronic maps and digital dictionaries; 
design of computer software and 
-hardware; development and design of the 
goods mentioned in class 9; development 
and design of telecommunication and data 
communication services and -networks; 
rental of access time to a computer 
database; provision of computer networks; 
the services mentioned above, among 
other things with the aid of multimedia, 
including videotext, the internet, GSM 
and WAP; provision of temporary use of 
non-downloadable computer software for 
tracking and tracing goods and vehicles 
via computer networks, intranets and 
the internet; providing and making 
available of computers being part of 
telecommunication- infrastructure, 
especially for navigation systems, route 
planners and the use of electronic maps 

من اجل : خدمات االستشارات وتشغیل االجھزة 
المالحة  انظمة  وتصمیم  تطویر  اوتوماتیكیا، 
االلكترونیة  والخرائط  الطرق  مخططات  و 
ورزم  اجھزة  تصمیم  الرقمیة،  والقوامیس 
البضائع  وتصمیم  تطویر  الكمبیوتر،  برامج 
المذكورة في الصنف 9، تطویر وتصمیم خدمات 
وقت  استئجار  البیانات،  واتصال  االتصاالت 
تقدیم  الكمبیوتر،  بیانات  قاعدة  الى  الوصول 
اعاله،  المذكورة  الخدمات  الكمبیوتر،  شبكات 
من بین اشیاء اخرى بمساعدة االعالم المتعدد 
جي  االنترنت،  التلفزیونیة،  النصوص  وتشمل 
اس ام و الـ واب، توفیر استعمال مؤقت لبرامج 
البضائع  لتعقب  للتنزیل  القابلة  غیر  الكمبیوتر 
واالنترنت،  االنترنت  شبكات  عبر  المركبات  و 
االتصاالت  بنیة  من  كجزء  الكمبیوترات  توفیر 
الطرق  ومخططات  المالحیة  لالنظمة  خاصة 

واستعمال الخرائط االلكترونیة 

In the name of: TomTom 
International B.V. 

بأسم : توم توم انترناشیونال بي.في. 

Address: Rembrandtplein 35, 1017 
CT AMSTERDAM, The Netherlands 

تي  سي   1017  ,35 ریمبراندتبلین   : العنوان 
امستردام, ھولندا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(339)

Trade Mark No.:12664   12664 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 31  31 : في الصنف
Date: 12/07/2006  12/07/2006 : التاریخ
In Respect of: products of gardens. 
forsests and sage 

و  الغابات  و  البساتین  منتوجات   : اجل  من 
المیرمیة 

In the name of: Nafez Rajeh Hasan 
Qasi 

بأسم : نافز راجح حسن قیسي 

Address: Nablus - Mukhayam Blata  العنوان : نابلس - مخیم بالطة
Address for Services :  Nablus - 
Mukhayam Blata 

عنوان التبلیغ : نابلس - مخیم بالطة 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(340)

Trade Mark No.:12666   12666 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 13/07/2006  13/07/2006 : التاریخ
In Respect of: Chocolate  من اجل : الشوكوالتھ
In the name of: Shariket Al-Hijar Lel 
- Shokolatah 

بأسم : شركة الحجاز للشوكوالتھ 

Address: Anabta - Tulkarem - 
P.O.Box 78 

العنوان : عنبتا - طولكرم - ص.ب 78 

Address for Services :  Anabta - 
Tulkarem - P.O.Box 78 

عنوان التبلیغ : عنبتا - طولكرم - ص.ب 78 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(341)

Trade Mark No.:12696   12696 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 16/07/2006  16/07/2006 : التاریخ
In Respect of: Real estate services; 
namely listing, leasing, managing and 
sale of commercial and residential 
property; real estate brokerage 
services; real estate and land 
acquisition; advisory, consultancy 
and information services relating to 
all of the aforesaid services in class 
36. 

إدراج  بالتحدید  العقاریة،  الخدمات   : اجل  من 
التجاریة  الممتلكات  وبیع  وإدارة  وتأجیر 
خدمات  العقارات؛  سمسرة  خدمات  والسكنیة؛ 
اكتساب وإمتالك األراضي و العقارات؛ خدمات 
النصح واالستشارات والمعلومات المتعلقة بكل 

الخدمات السالفة الذكر في الفئة 36. 

In the name of: Sharekat Nakheel 
LLC 

بأسم : شركة نخیل (ش.ذ.م.م.) 

Address: P.O.Box 17777 Dubai, 
United Arab Emirates 

العنوان : ص.ب 17777 دبي - دولة اإلمارات 
العربیة المتحدة 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(342)

Trade Mark No.:12704   12704 : العالمة التجاریة رقم
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In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 20/07/2006  20/07/2006 : التاریخ
In Respect of: Cosmetics, perfumery, 
preparations for body and beauty 
care; skin care preparations in the 
form of cream, lotion, gel, hair care 
preparations, shower and bath 
additives, decorative cosmetics of 
all kinds, lip care preparations; 
deodorants in the form of spray, roll-
on, stick and powder for personal use, 
sun care preparations. 

والعطور  التجمیل  مستحضرات   : اجل  من 
ومستحضرات للعنایة بالجسم والجمال، مستحضرات 
العنایة بالبشرة على شكل كریم او كریم سائل او جل 
ومستحضرات العنایة بالشعر واالضافات لالستحمام 
انواعھا  بجمیع  الزخرفیة  التجمیل  ومستحضرات 
الروائح  مزیالت  بالشفاه،  العنایة  ومستحضرات 
شكل بخاخ او كرة متحركة او بودرة  الكریھة على 
من  العنایة  ومستحضرات  الشخصي  لالستعمال 

الشمس. 

In the name of: Beiersdorf AG  بأسم : بیرسدورف أي جي
Address: Unnastrasse 48, D-20253 
Hamburg, Germany 

دي-20253،   ،48 اوناشتراس   : العنوان 
ھامبورغ المانیا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : ص.ب 74 رام اهللا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(343)

Trade Mark No.:12705   12705 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 20/07/2006  20/07/2006 : التاریخ
In Respect of: Plasters, dressings 
and bandagings, strip plasters, heat/
hot plasters, ointments against 
rheumatism and muscle pain; 
hygiene products such as cotton 
wool, cotton swabs and cotton pads; 
gauze, compresses, thermometers, 
pregnancy tests, cotton swabs, wound 
disinfectants; foot care preparations 
in the form of powder, baths, creams 
and corn plasters. 

والضمادات  لاللم  المسكنة  اللزقات   : اجل  من 
واللزقات  الخیطیة  واللزقات  والعصبات 
الروماتزم  ضد  والمراھم  للحرارة  المصدرة 
القطن  مثل  الصحیة  المنتجات  العضالت،  والم 
والصوف والقطع القطنیة والضمادات القطنیة، 
الحرارة  وموازین  الضغط  وماكنات  الشاش 
ومطھرات  القطنیة  والقطع  الحمل  وفاحصات 
الجروح، مستحضرات العنایة بالقدم على شكل 
بودرة او مواد استحمام او كریمات او لصقات 

ازالة مسامیر القدم.. 
In the name of: Beiersdorf AG  بأسم : بیرسدورف أي جي
Address: Unnastrasse 48, D-20253 
Hamburg, Germany 

دي-20253،   ،48 اوناشتراس   : العنوان 
ھامبورغ المانیا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : ص.ب 74 رام اهللا
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(344)

Trade Mark No.:12706   12706 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 10  10 : في الصنف
Date: 20/07/2006  20/07/2006 : التاریخ
In Respect of: Thermometers, 
earplugs, condoms, bandages, 
compression stockings, compression 
bandages, orthopaedic bandages and 
articles; materials for bandaging; 
elastic bandages; sports supports for 
the ankle elbow, knee or wrist 

االذن  وواقیات  الحرارة  موازین   : اجل  من 
والضمادات والكلسات  الحمل الذكریة  وواقیات 
وضماضات  الضاغطة  والضماضات  الضاغطة 
ضماضات  للتضمید،  مواد  التجبیر،  ومواد 
او  او الكوع  مطاطة، دعامات الریاضة للكاحل 

الركبة او المعصم. 
In the name of: Beiersdorf AG  بأسم : بیرسدورف أي جي
Address: Unnastrasse 48, D-20253 
Hamburg, Germany 

دي-20253،   ،48 اوناشتراس   : العنوان 
ھامبورغ المانیا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : ص.ب 74 رام اهللا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(345)

Trade Mark No.:12707   12707 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 22/07/2006  22/07/2006 : التاریخ
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. 

 ، السكر   ، الكاكاو   ، الشاي   ، البن   : اجل  من 
األرز ، التابیوكا ، الساجو ، البن اإلصطناعي ، 
الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب 
، الخبز ، الفطائر والحلویات ، المثلجات ، عسل 
مسحوق   ، الخمیرة   ، األسود  والعسل  النحل 
 ، الخل   ، الخردل   ، الملح  باودر)  (بیكن  الخبز 

الصلصات (توابل)، التوابل ، الثلج. 
In the name of: Al Shareka Al 
Mutahedeh Llsukker 

بأسم : الشركة المتحدة للسكر 

Address: P.O.Box 23023 Jeddah 
21426, Kingdom of Saudi Arabia 

العنوان : ص.ب 23023 جدة 21426 المملكة 
العربیة السعودیة 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1
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(346)

Trade Mark No.:12708   12708 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 22/07/2006  22/07/2006 : التاریخ
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. 

 ، السكر   ، الكاكاو   ، الشاي   ، البن   : اجل  من 
األرز ، التابیوكا ، الساجو ، البن اإلصطناعي ، 
الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب 
، الخبز ، الفطائر والحلویات ، المثلجات ، عسل 
مسحوق   ، الخمیرة   ، األسود  والعسل  النحل 
 ، الخل   ، الخردل   ، الملح  باودر)  (بیكن  الخبز 

الصلصات (توابل)، التوابل ، الثلج. 
In the name of: Al Shareka Al 
Mutahedeh Llsukker 

بأسم : الشركة المتحدة للسكر 

Address: P.O.Box 23023 Jeddah 
21426, Kingdom of Saudi Arabia 

العنوان : ص.ب 23023 جدة 21426 المملكة 
العربیة السعودیة 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(347)

Trade Mark No.:12710   12710 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 22/07/2006  22/07/2006 : التاریخ
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. 

 ، السكر   ، الكاكاو   ، الشاي   ، البن   : اجل  من 
األرز ، التابیوكا ، الساجو ، البن اإلصطناعي ، 
الدقیق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب 
، الخبز ، الفطائر والحلویات ، المثلجات ، عسل 
مسحوق   ، الخمیرة   ، األسود  والعسل  النحل 
 ، الخل   ، الخردل   ، الملح  باودر)  (بیكن  الخبز 

الصلصات (توابل)، التوابل ، الثلج. 
In the name of: Al Shareka Al 
Mutahedeh Llsukker 

بأسم : الشركة المتحدة للسكر 
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Address: P.O.Box 23023 Jeddah 
21426, Kingdom of Saudi Arabia 

العنوان : ص.ب 23023 جدة 21426 المملكة 
العربیة السعودیة 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(348)

Trade Mark No.:12711   12711 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 25/07/2006  25/07/2006 : التاریخ
In Respect of: Advertising; 
business management; business 
administration; office functions 

ادارة  واالعالن,  الدعایة  خدمات   : اجل  من 
االعمال   , التجاریة  االنشطة  ادارة  األعمال، 

المكتبیة 
In the name of: Al-Mahallat Al-
Kubra 

بأسم : المحالت الكبرى ش.م.م. 

Address: P.O. Box: 2144 Dubai, 
United Arab Emirates 

العنوان : ص ب: 2144 دبي , االمارات العربیة 
المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(349)

Trade Mark No.:12714   12714 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 25/07/2006  25/07/2006 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical and 
veterinary preparations; sanitary 
preparations fro medical purposes; 
dietetic substances adapted for medical 
use, food for babies; plasters, materials 
for dressing; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, 
herbicides;all included in class 5 

والبیطریة؛  الدوائیة  التجھیزات   : اجل  من 
تجھیزات صحیة الغراض دوائیة؛ مواد للحمیة 
معدة الغراض دوائیة؛ غذاء لالطفال؛ ضمادات؛ 
مضافات طبیة؛ مواد لتفعیل نمو االسنان؛ مواد 
شمعیة لتغلیف االسنان؛ معقم؛ تجھیزات للقضاء 
لالعشاب  مزیل  الفطریات؛  مزیل  االفات؛  على 

الضارة؛ وجمیعھا في الصنف 5 
In the name of: Wyeth Holdings 
Corporation 

بأسم : واییت ھولدینجز كوربوریشین 
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Address: (Maine Corporation) Five 
Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940, USA 

جیرالدا  فایف  كوربوریشین)  (مین   : العنوان 
 ،07940 نیوجیرسي  مادیسون،  فارمس، 

الوالیات المتحدة االمریكیة 
Address for Services:    ،الثاني الطابق  الخراز،  مركز  التبلیغ :  عنوان 

شارع یافا، رام اهللا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(350)

Trade Mark No.:12715   12715 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 26/07/2006  26/07/2006 : التاریخ
In Respect of: chee  من اجل : سمنھ
In the name of: Shareket Mahlat 
Ejawi Altejareih 

بأسم : شركة محالت العجاوي للتجارة العامة 

Address: Ajja-Jenin  العنوان : عجھ - جنین
Address for Services :  Ajja-Jenin  عنوان التبلیغ : عجھ - جنین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(351)

Trade Mark No.:12717   12717 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 26/07/2006  26/07/2006 : التاریخ
In Respect of: Telecommunications  من اجل : خدمات االتصاالت
In the name of: ORASCOM 
TELECOM Al-Qabida (L.L.C.) 

بأسم : اوراسكوم تیلكوم القابضة (ش.م.م.) 

Address: Nile City Towers, South 
Tower, Cornish El Nile, Ramlet 
Beaulac, Cairo, Egypt 

الجنوبي  البرج   , سیتي  النایل  مبنى   : العنوان 
, كورنیش النیل , رملة بوالق , القاھرة , مصر 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(352)

Trade Mark No.:12737   12737 : العالمة التجاریة رقم
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In Class: 25  25 : في الصنف
Date: 07/08/2006  07/08/2006 : التاریخ
In Respect of: headgear for wear; 
footwear; shoes of all types; ready-
made cloting 

من اجل : أغطیة الرأس ، لباس القدم ، االحذیة 
بجمیع  الجاھزة  المالبس   ، أنواعھا  بجمیع 

أنواعھا 
In the name of: sharekt ben abed al 
azeez al al aglan 

بأسم : شركة عجالن بن عبد العزیزالعجالن و 
اخوانة 

Address: al saudiyah - al riad -tarek 
al malik fahed p.x 42468 

الملك  طریق   - الریاض  السعودیة -  العنوان : 
فھد _ ص.ب 42468 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : طمون ـ نابلس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(353)

Trade Mark No.:12738   12738 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 25  25 : في الصنف
Date: 07/08/2006  07/08/2006 : التاریخ
In Respect of: headgear for wear; 
footwear; shoes of all types; read-
made clothing 

من اجل : أغطیة الرأس، لباس القدم ، االحذیة 
بجمیع  الجاھزة  المالبس   ، أنواعھا  بجمیع 

أنواعھا 
In the name of: sharekt ben abed al 
azeez al al aglan 

بأسم : شركة عجالن بن عبد العزیزالعجالن و 
اخوانة 

Address: al saudiyah - al riad -tarek 
al malik fahed p.x 42468 

الملك  طریق   - الریاض  السعودیة -  العنوان : 
فھد _ ص.ب 42468 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : طمون ـ نابلس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(354)

Trade Mark No.:12739   12739 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 24  24 : في الصنف
Date: 07/08/2006  07/08/2006 : التاریخ
In Respect of: 
fabrics;textiles;blankets;table 
covers;bedspreads 

من اجل : األقمشة ، المنسوجات ، البطانیات ، 
أغطیة الموائد ، الشراشف 

In the name of: sharekt ben abed al 
azeez al al aglan 

بأسم : شركة عجالن بن عبد العزیزالعجالن و 
اخوانة 
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Address: al saudiyah - al riad -tarek 
al malik fahed p.x 42468 

الملك  طریق   - الریاض  السعودیة -  العنوان : 
فھد _ ص.ب 42468 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : طمون ـ نابلس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(355)

Trade Mark No.:12740   12740 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 24  24 : في الصنف
Date: 07/08/2006  07/08/2006 : التاریخ
In Respect of: fabrics; textiles; 
blankets; table covers; bedspreads 

من اجل : االقمشة ، المنسوجات ، البطانیات ، 
أغطیة الموائد ، الشراشف 

In the name of: sharekt ben abed al 
azeez al al aglan 

بأسم : شركة عجالن بن عبد العزیزالعجالن و 
اخوانة 

Address: al saudiyah - al riad -tarek 
al malik fahed p.x 42468 

الملك  طریق   - الریاض  السعودیة -  العنوان : 
فھد _ ص.ب 42468 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : طمون ـ نابلس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(356)

Trade Mark No.:12741   12741 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 08/07/2006  08/08/2006 : التاریخ
In Respect of: Oils, plan oil for food, 
olive oil for food, sun flower oil for 
food, margarine, butter 

زیت  النخیل للتغذیة،  زیت  الزیوت،  اجل :  من 
للتغذیة،  الشمس  عباد  زیت  للتغذیة،  الزیتون 

السمن، الزبدة 
In the name of: AJWA FOR FOOD 
INDUSTRIES CO. 

بأسم : شركة اجواء للصناعات الغذائیة 

Address: 95, Merghany St., 
Heliopolis, Cairo, Egypt 

العنوان : 95 ج شارع المیرغني، مصر الجدیدة 
، القاھرة، جمھوریة مصر العربیة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 
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(357)

Trade Mark No.:12764   12764 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 14/08/2006  14/08/2006 : التاریخ
In Respect of: Printed publications; 
Books; Periodicals; Teaching wall map; 
Envelopes [stationery]; Printed matter; 
Paper sheets [stationery]; Booklets; 
Teaching materials [except apparatus]; 
Stationery; Certificate; Bags [envelopes, 
pouches] of paper or plastics, for 
packaging; Advertisement boards of 
paper or cardboard 

من اجل : النشرات المطبوعة، الكتب، الدوریات، 
خریطة الحائط للتدریس، الظروف (قرطاسیة)، 
المواد المطبوعة، الورق (قرطاسیة)، الكتیبات، 
القرطاسیة،  المعدات)،  عدا  التدریس (ما  مواد 
من  األكیاس)  (الظروف،  الحقائب  الشھادات، 
االعالن  لوحات  للتغلیف،  البالستیك،  الورقأو 

من الورق أو الكرتون المقوى. 
In the name of: Development 
Center for Teaching Chinese as a 
Foreign Language of the Ministry of 
Education P.R.C. 

تشاینیز  تیتشینغ  فور  سنتر  دفلوبمنت   : بأسم 
أوف  مینستري  ذا  أوف  النغویج  فوران  أ  أز 

ادیوكیشن بي أر سي 

Address: 17th Floor, Fangyuan 
Mansion B56 Zhongguancun south 
St., Beijing 100044, P.R.China 

بي 56  مانشین  فانغیوان  فلور 17،  العنوان : 
زونغجوانكون ساوث ستریت، بكین 100044، 

جمھوریة الصین الشعبیة 
Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 

ص.ب. 182 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(358)

Trade Mark No.:12784   12784 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 34  34 : في الصنف
Date: 16/08/2006  16/08/2006 : التاریخ
In Respect of: Cigarettes, tobacco, 
tobacco products, smokers  articles, 
lighters, matches 

التبغ  ومنتجات  والتبغ  السجائر   : اجل  من 
ولوازم المدخنین والوالعات والكبریت 

In the name of: British American 
Tobacco (Brands) Limited 

(براندز)  توباكو  امیریكان  بریتیش   : بأسم 
لمیتد 

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

العنوان : غلوب ھاوس، 4 تمبل بلیس، لندن و 
سي2ار 2بي جي، المملكة المتحدة 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 
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(359)

Trade Mark No.:12791   12791 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 20/08/2006  20/08/2006 : التاریخ
In Respect of: Chocolate, chocolates, 
non medicated confectionery; 
biscuits, wafers, cakes, pastries; 
cereal bars, preparations made from 
cereals; snack foods included in 
class 30; drinking chocolate, cocoa, 
preparations for making cocoa and 
chocolate based beverages; ice cream 
and frozen confections; desserts 
included in class 30 

والحلویات  والشوكوالتات  الشوكوالتھ   : اجل  من 
الھش  الرقیق  والبسكویت  البسكویت  الطبیة،  غیر 
تحتوي  التي  الشوكوالتھ  قطع  والمعجنات،  والكعك 
على الحبوب ومستحضرات مصنوعة من الحبوب، 
 ،30 الصنف  في  مشمولة  الخفیفة  الطعام  وجبات 
لصنع  ومستحضرات  والكاكاو  الشوكوالتھ  شراب 
مشروبات تحتوي اساسا على الكاكاو او الشوكوالتھ، 
بھا  یختم  التي  الحلوى  المجمدة،  والحلوى  البوظة 

الطعام مشمولة في الصنف 30 

In the name of: Cadbury Limited  بأسم : كادبوري لمیتد
Address: Bournville, Birmingham, 
England 

العنوان : بورنفیل، بیرمینغھام، انجلترا 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(360)

Trade Mark No.:12792   12792 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 20/08/2006  20/08/2006 : التاریخ
In Respect of: Chocolate, chocolates, 
non medicated confectionery; 
biscuits, wafers, cakes, pastries; 
cereal bars, preparations made from 
cereals; snack foods included in 
class 30; drinking chocolate, cocoa, 
preparations for making cocoa and 
chocolate based beverages; ice cream 
and frozen confections; desserts 
included in class 30 

والحلویات  والشوكوالتات  الشوكوالتھ   : اجل  من 
الھش  الرقیق  والبسكویت  البسكویت  الطبیة،  غیر 
تحتوي  التي  الشوكوالتھ  قطع  والمعجنات،  والكعك 
على الحبوب ومستحضرات مصنوعة من الحبوب، 
 ،30 الصنف  في  مشمولة  الخفیفة  الطعام  وجبات 
لصنع  ومستحضرات  والكاكاو  الشوكوالتھ  شراب 
مشروبات تحتوي اساسا على الكاكاو او الشوكوالتھ، 
بھا  یختم  التي  الحلوى  المجمدة،  والحلوى  البوظة 

الطعام مشمولة في الصنف 30 

In the name of: Cadbury Limited  بأسم : كادبوري لمیتد
Address: Bournville, Birmingham, 
England 

العنوان : بورنفیل، بیرمینغھام، انجلترا 
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Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

(361)

Trade Mark No.:12823   12823 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 26/08/2006  26/08/2006 : التاریخ
In Respect of: Real estate affairs  من اجل : الشؤون العقاریة
In the name of: ORASCOM 
Lil’insha’ Walsina’a S.A.E. 

والصناعة  لإلنشاء  اوراسكوم   : بأسم 
(ش.م.م.) 

Address: 160, 26th of July Street, 
Sphinx Square, Mohandeseen, Giza-
Egypt 

العنوان : 160 شارع 26 یولیو , میدان سفنكس 
, المھندسین , الجیزة - مصر 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(362)

Trade Mark No.:12847   12847 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 14/01/2007  14/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Soaps; perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions; 
food complements for cosmetic use 

من اجل : الصابون، العطور، الزیوت األساسیة، 
مستحضرات التجمیل، كریمات الشعر، متممات 

التغذیة المستخدمة لالغراض التجمیلیة 
In the name of: LABORATOIRE 
BIODERMA 

بأسم : البوراتویر بیودیرما 

Address: 75 Cours Albert Thomas, 
69003 LYON, France 

العنوان : 75 كورس البرت توماس , 69003 
لیون , فرنسا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(363)

Trade Mark No.:12848   12848 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 14/01/2007  14/01/2007 : التاریخ
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In Respect of: Soaps; perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions; 
food complements for cosmetic use; 
sun protection products 

من اجل : الصابون، العطور، الزیوت األساسیة، 
مستحضرات التجمیل، كریمات الشعر، متممات 
التجمیلیة،  لالغراض  المستخدمة  التغذیة 

المنتجات الواقیة من الشمس 
In the name of: LABORATOIRE 
BIODERMA 

بأسم : البوراتویر بیودیرما 

Address: 75 Cours Albert Thomas, 
69003 LYON, France 

العنوان : 75 كورس البرت توماس , 69003 
لیون , فرنسا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(364)

Trade Mark No.:12857   12857 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 14/01/2007  14/01/2007 : التاریخ
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); playing cards; 
printers type; printing blocks 

والبضائع  المقوى  الورق  الورق،   : اجل  من 
المشمولة  غیر  المواد،  ھذه  من  المصنوعة 
االخرى، المواد المطبوعة، مواد  في األصناف 
تجلید الكتب،الصور الفوتوغرافیة، القرطاسیة، 
او  القرطاسیة  الغراض  الالصقة  المواد 
فراشي  الفنانین،  مواد  المنزلیة،  لالغراض 
الدھان،اآلالت الكاتبة ولوازم المكتب (باستثناء 
(باستثناء  والتدریس  التعلیم  أدوات  االثاث)، 
االجھزة)، المواد البالستیكیة الغراض التغلیف 
(غیر المشمولة في االصناف االخرى)، اوراق 

اللعب، رموز الطابعة ، حروف الطباعة 
In the name of: FEDERACION 
NACIONAL DE CAFETEROS DE 
COLOMBIA 

كافیتیروس  دي  ناسیونال  فیدیراسیون   : بأسم 
دي كولومبیا 

Address: Calle 73 No. 8-13 in Bogota 
D.C., Republic of Colombia 

بوغوتا  في   8-13 رقم   73 كالي   : العنوان 
دي.سي., جمھوریة كولومبیا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(365)

Trade Mark No.:12858   12858 : العالمة التجاریة رقم
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In Class: 18  18 : في الصنف
Date: 14/01/2007  14/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Leather and imitations 
of leather, and goods made of these 
materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks 
and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery 

والبضائع  المقلدة،  والجلود  الجلود   : اجل  من 
في  المشمولة  غیر  المواد  ھذة  من  المصنوعة 
حقائب  الحیوانات،  جلود  االخرى،  األصناف 
الثیاب والسفر، المظالت، المظالت الواقیة من 
الخیل  عدد  االسواط،  المشي،  وعصي  الشمس 

و السروج 
In the name of: FEDERACION 
NACIONAL DE CAFETEROS DE 
COLOMBIA 

كافیتیروس  دي  ناسیونال  فیدیراسیون   : بأسم 
دي كولومبیا 

Address: Calle 73 No. 8-13 in Bogota 
D.C., Republic of Colombia 

بوغوتا  في   8-13 رقم   73 كالي   : العنوان 
دي.سي., جمھوریة كولومبیا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(366)

Trade Mark No.:12859   12859 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 21  21 : في الصنف
Date: 14/01/2007  14/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Household or kitchen 
utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith); 
combs and sponges; brushes (except 
paint brushes); brush-making 
materials; articles for cleaning 
purposes; steel wool; unworked or 
semi-worked glass (except glass used 
in building); glassware, porcelain and 
earthenware not included in other 
classes, non electric coffee machines 

أو  المنزل  وأوعیة  األدوات   : اجل  من 
المطبخ(غیر المصنوعة من المعادن الثمینة أو 
الفراشي   ، واالسفنج  األمشاط   ، بھا)  المطلیة 
التي  المواد   ، والدھان)  التلوین  فراشي  (عدا 
التي  األدوات   ، الفراشي  صناعة  في  تستعمل 
تستخدم في التنظیف ، صوف الفوالذ ، الزجاج 
غیر المشغول أو المشغول جزئیا (عدا الزجاج 
المستعمل في البناء) ، اآلنیة الزجاجیة والخزف 
فئات  ضمن  المصنفة  غیر  والفخار  الصیني 

أخرى، آجھزة القھوة غیر الكھربائیة 
In the name of: FEDERACION 
NACIONAL DE CAFETEROS DE 
COLOMBIA 

كافیتیروس  دي  ناسیونال  فیدیراسیون   : بأسم 
دي كولومبیا 

Address: Calle 73 No. 8-13 in Bogota 
D.C., Republic of Colombia 

بوغوتا  في   8-13 رقم   73 كالي   : العنوان 
دي.سي., جمھوریة كولومبیا 

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



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(367)

Trade Mark No.:12860   12860 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 25  25 : في الصنف
Date: 14/01/2007  14/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Clothing, footwear, 
headgear 

من اجل : المالبس، لباس القدم، أغطیة الرأس 

In the name of: FEDERACION 
NACIONAL DE CAFETEROS DE 
COLOMBIA 

كافیتیروس  دي  ناسیونال  فیدیراسیون   : بأسم 
دي كولومبیا 

Address: Calle 73 No. 8-13 in Bogota 
D.C., Republic of Colombia 

بوغوتا  في   8-13 رقم   73 كالي   : العنوان 
دي.سي., جمھوریة كولومبیا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(368)

Trade Mark No.:12861   12861 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 14/01/2007  14/01/2007 : التاریخ
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, beverages based of coffee, cocoa 
and chocolate 

من اجل : القھوة، الشاي، الكاكاو، السكر، األرز، 
الطحین  المصنعة،  القھوة  الساغو،  التابیوكا، 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، الخبز، 
المعجنات والحلویات، المثلجات، العسل، دبس 
السكر، الخمیرة، ذرور الخبز، الملح ، الخردل، 
الثلج،  البھارات،  (التوابل)،  الصلصة  الخل، 
الكاكاو  القھوة،  على  المعتمدة  المشروبات 

والشوكوالتھ 
In the name of: FEDERACION 
NACIONAL DE CAFETEROS DE 
COLOMBIA 

كافیتیروس  دي  ناسیونال  فیدیراسیون   : بأسم 
دي كولومبیا 

Address: Calle 73 No. 8-13 in Bogota 
D.C., Republic of Colombia 

بوغوتا  في   8-13 رقم   73 كالي   : العنوان 
دي.سي., جمھوریة كولومبیا 

Address for Services:    AGIP - TMP Agents/  : التبلیغ  عنوان 
 P.O Box 3800 Al-Beereh
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(369)

Trade Mark No.:12862   12862 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 43  43 : في الصنف
Date: 14/01/2007  14/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Services for 
providing food and drink for human 
consumption; restaurants, cafeterias, 
temporary accommodation 

والشراب  الطعام  تزوید  خدمات   : اجل  من 
 ، المطاعم  خدمات  البشري،  لالستھالك 

الكافتریات ، ترتیب االقامة المؤقتة 

In the name of: FEDERACION 
NACIONAL DE CAFETEROS DE 
COLOMBIA 

كافیتیروس  دي  ناسیونال  فیدیراسیون   : بأسم 
دي كولومبیا 

Address: Calle 73 No. 8-13 in Bogota 
D.C., Republic of Colombia 

بوغوتا  في   8-13 رقم   73 كالي   : العنوان 
دي.سي., جمھوریة كولومبیا 

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

(370)

Trade Mark No.:12863   12863 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 14/01/2007  14/01/2007 : التاریخ
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); playing cards; 
printers type; printing blocks 

والبضائع  المقوى  الورق  الورق،   : اجل  من 
في  المشمولة  غیر  المواد،  ھذه  من  المصنوعة 
تجلید  مواد  المطبوعة،  المواد  االخرى،  األصناف 
المواد  القرطاسیة،  الفوتوغرافیة،  الكتب،الصور 
الالصقة الغراض القرطاسیة او لالغراض المنزلیة، 
مواد الفنانین، فراشي الدھان،اآلالت الكاتبة ولوازم 
المكتب (باستثناء االثاث)، أدوات التعلیم والتدریس 
الغراض  البالستیكیة  المواد  االجھزة)،  (باستثناء 
االخرى)،  االصناف  في  المشمولة  (غیر  التغلیف 

اوراق اللعب، رموز الطابعة ، حروف الطباعة 

In the name of: FEDERACION 
NACIONAL DE CAFETEROS DE 
COLOMBIA 

كافیتیروس  دي  ناسیونال  فیدیراسیون   : بأسم 
دي كولومبیا 

Address: Calle 73 No. 8-13 in Bogota 
D.C., Republic of Colombia 

بوغوتا  في   8-13 رقم   73 كالي   : العنوان 
دي.سي., جمھوریة كولومبیا 

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



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(371)

Trade Mark No.:12864   12864 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 18  18 : في الصنف
Date: 14/01/2007  14/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Leather and imitations 
of leather, and goods made of these 
materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks 
and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery 

والبضائع  المقلدة،  والجلود  الجلود   : اجل  من 
في  المشمولة  غیر  المواد  ھذة  من  المصنوعة 
حقائب  الحیوانات،  جلود  االخرى،  األصناف 
الثیاب والسفر، المظالت، المظالت الواقیة من 
الخیل  عدد  االسواط،  المشي،  وعصي  الشمس 

و السروج 
In the name of: FEDERACION 
NACIONAL DE CAFETEROS DE 
COLOMBIA 

كافیتیروس  دي  ناسیونال  فیدیراسیون   : بأسم 
دي كولومبیا 

Address: Calle 73 No. 8-13 in Bogota 
D.C., Republic of Colombia 

بوغوتا  في   8-13 رقم   73 كالي   : العنوان 
دي.سي., جمھوریة كولومبیا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(372)

Trade Mark No.:12865   12865 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 21  21 : في الصنف
Date: 14/01/2007  14/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Household or kitchen 
utensils and containers (not of precious 
metal or coated therewith); combs 
and sponges; brushes (except paint 
brushes); brush-making materials; 
articles for cleaning purposes; steel 
wool; unworked or semi-worked 
glass (except glass used in building); 
glassware, porcelain and earthenware 
not included in other classes, non 
electric coffee machines 

أو  المنزل  وأوعیة  األدوات   : اجل  من 
المطبخ(غیر المصنوعة من المعادن الثمینة أو 
الفراشي   ، واالسفنج  األمشاط   ، بھا)  المطلیة 
التي  المواد   ، والدھان)  التلوین  فراشي  (عدا 
التي  األدوات   ، الفراشي  صناعة  في  تستعمل 
تستخدم في التنظیف ، صوف الفوالذ ، الزجاج 
غیر المشغول أو المشغول جزئیا (عدا الزجاج 
المستعمل في البناء) ، اآلنیة الزجاجیة والخزف 
فئات  ضمن  المصنفة  غیر  والفخار  الصیني 

أخرى، آجھزة القھوة غیر الكھربائیة 
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In the name of: FEDERACION 
NACIONAL DE CAFETEROS DE 
COLOMBIA 

كافیتیروس  دي  ناسیونال  فیدیراسیون   : بأسم 
دي كولومبیا 

Address: Calle 73 No. 8-13 in Bogota 
D.C., Republic of Colombia 

بوغوتا  في   8-13 رقم   73 كالي   : العنوان 
دي.سي., جمھوریة كولومبیا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(273)

Trade Mark No.:12866   12866 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 25  25 : في الصنف
Date: 14/01/2007  14/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Clothing, footwear, 
headgear 

من اجل : المالبس، لباس القدم، أغطیة الرأس 

In the name of: FEDERACION 
NACIONAL DE CAFETEROS DE 
COLOMBIA 

كافیتیروس  دي  ناسیونال  فیدیراسیون   : بأسم 
دي كولومبیا 

Address: Calle 73 No. 8-13 in Bogota 
D.C., Republic of Colombia 

بوغوتا  في   8-13 رقم   73 كالي   : العنوان 
دي.سي., جمھوریة كولومبیا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(374)

Trade Mark No.:12867   12867 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 14/01/2007  14/01/2007 : التاریخ
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, beverages based of coffee, cocoa 
and chocolate 

من اجل : القھوة، الشاي، الكاكاو، السكر، األرز، 
الطحین  المصنعة،  القھوة  الساغو،  التابیوكا، 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، الخبز، 
المعجنات والحلویات، المثلجات، العسل، دبس 
السكر، الخمیرة، ذرور الخبز، الملح ، الخردل، 
الثلج،  البھارات،  (التوابل)،  الصلصة  الخل، 
الكاكاو  القھوة،  على  المعتمدة  المشروبات 

والشوكوالتھ 
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In the name of: FEDERACION 
NACIONAL DE CAFETEROS DE 
COLOMBIA 

كافیتیروس  دي  ناسیونال  فیدیراسیون   : بأسم 
دي كولومبیا 

Address: Calle 73 No. 8-13 in Bogota 
D.C., Republic of Colombia 

بوغوتا  في   8-13 رقم   73 كالي   : العنوان 
دي.سي., جمھوریة كولومبیا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(375)

Trade Mark No.:12868   12868 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 43  43 : في الصنف
Date: 14/01/2007  14/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Services for 
providing food and drink for human 
consumption; restaurants, cafeterias, 
temporary accommodation 

والشراب  الطعام  تزوید  خدمات   : اجل  من 
 ، المطاعم  خدمات  البشري،  لالستھالك 

الكافتریات ، ترتیب االقامة المؤقتة 

In the name of: FEDERACION 
NACIONAL DE CAFETEROS DE 
COLOMBIA 

كافیتیروس  دي  ناسیونال  فیدیراسیون   : بأسم 
دي كولومبیا 

Address: Calle 73 No. 8-13 in Bogota 
D.C., Republic of Colombia 

بوغوتا  في   8-13 رقم   73 كالي   : العنوان 
دي.سي., جمھوریة كولومبیا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(376)

Trade Mark No.:12869   12869 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 14/01/2007  14/01/2007 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

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, beverages based of coffee, cocoa 
and chocolate 

من اجل : القھوة، الشاي، الكاكاو، السكر، األرز، 
الطحین  المصنعة،  القھوة  الساغو،  التابیوكا، 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، الخبز، 
المعجنات والحلویات، المثلجات، العسل، دبس 
السكر، الخمیرة، ذرور الخبز، الملح ، الخردل، 
الثلج،  البھارات،  (التوابل)،  الصلصة  الخل، 
الكاكاو  القھوة،  على  المعتمدة  المشروبات 

والشوكوالتھ 
In the name of: FEDERACION 
NACIONAL DE CAFETEROS DE 
COLOMBIA 

كافیتیروس  دي  ناسیونال  فیدیراسیون   : بأسم 
دي كولومبیا 

Address: Calle 73 No. 8-13 in Bogota 
D.C., Republic of Colombia 

بوغوتا  في   8-13 رقم   73 كالي   : العنوان 
دي.سي., جمھوریة كولومبیا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(377)

Trade Mark No.:12870   12870 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 43  43 : في الصنف
Date: 14/01/2007  14/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Services for 
providing food and drink for human 
consumption; restaurants, cafeterias, 
temporary accommodation 

والشراب  الطعام  تزوید  خدمات   : اجل  من 
 ، المطاعم  خدمات  البشري،  لالستھالك 

الكافتریات ، ترتیب االقامة المؤقتة 

In the name of: FEDERACION 
NACIONAL DE CAFETEROS DE 
COLOMBIA 

كافیتیروس  دي  ناسیونال  فیدیراسیون   : بأسم 
دي كولومبیا 

Address: Calle 73 No. 8-13 in Bogota 
D.C., Republic of Colombia 

بوغوتا  في   8-13 رقم   73 كالي   : العنوان 
دي.سي., جمھوریة كولومبیا 

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



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(378)

Trade Mark No.:12871   12871 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 14/01/2007  14/01/2007 : التاریخ
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, beverages based of coffee, cocoa 
and chocolate 

من اجل : القھوة، الشاي، الكاكاو، السكر، األرز، 
الطحین  المصنعة،  القھوة  الساغو،  التابیوكا، 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، الخبز، 
المعجنات والحلویات، المثلجات، العسل، دبس 
السكر، الخمیرة، ذرور الخبز، الملح ، الخردل، 
الثلج،  البھارات،  (التوابل)،  الصلصة  الخل، 
الكاكاو  القھوة،  على  المعتمدة  المشروبات 

والشوكوالتھ 
In the name of: FEDERACION 
NACIONAL DE CAFETEROS DE 
COLOMBIA 

كافیتیروس  دي  ناسیونال  فیدیراسیون   : بأسم 
دي كولومبیا 

Address: Calle 73 No. 8-13 in Bogota 
D.C., Republic of Colombia 

بوغوتا  في   8-13 رقم   73 كالي   : العنوان 
دي.سي., جمھوریة كولومبیا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(379)

Trade Mark No.:12872   12872 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 43  43 : في الصنف
Date: 14/01/2007  14/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Services for 
providing food and drink for human 
consumption; restaurants, cafeterias, 
temporary accommodation 

والشراب  الطعام  تزوید  خدمات   : اجل  من 
 ، المطاعم  خدمات  البشري،  لالستھالك 

الكافتریات ، ترتیب االقامة المؤقتة 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In the name of: FEDERACION 
NACIONAL DE CAFETEROS DE 
COLOMBIA 

كافیتیروس  دي  ناسیونال  فیدیراسیون   : بأسم 
دي كولومبیا 

Address: Calle 73 No. 8-13 in Bogota 
D.C., Republic of Colombia 

بوغوتا  في   8-13 رقم   73 كالي   : العنوان 
دي.سي., جمھوریة كولومبیا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(380)

Trade Mark No.:12873   12873 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 24  24 : في الصنف
Date: 14/01/2007  14/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Textiles and textile 
goods, not included in other classes; 
bed and table covers 

المنسوجة  المنتجات   ، المنسوجات   : اجل  من 
(غیر المصنفة في فئات أخرى) ، أغطیة األسرة 

والموائد 
In the name of: NewBoy FZCO.  .بأسم : نیوبوي اف زد كو
Address: Free Zone P.O. Box: 
61177, Jebel Ali, Dubai, United Arab 
Emirates 

العنوان : ص ب 61177 , المنطقة الحرة , جبل 
علي , دبي , دولة االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(381)

Trade Mark No.:12874   12874 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 14/01/2007  14/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Advertising; 
business management; business 
administration; office functions 

ادارة  ؛  واإلعالن  الدعایة  خدمات   : اجل  من 
األعمال  ؛  التجاریة  األنشطة  إدارة  ؛  األعمال 

المكتبیة 
In the name of: NewBoy FZCO.  .بأسم : نیوبوي اف زد كو
Address: Free Zone P.O. Box: 
61177, Jebel Ali, Dubai, United Arab 
Emirates 

العنوان : ص ب 61177 , المنطقة الحرة , جبل 
علي , دبي , دولة االمارات العربیة المتحدة 

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



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(382)

Trade Mark No.:12876   12876 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 28  28 : في الصنف
Date: 14/01/2007  14/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Games and playthings; 
gymnastic and sporting articles not 
included in other classes; decorations 
for Christmas trees 

الریاضیة  األدوات   ، والدمى  اللعب   : اجل  من 
وأدوات الریاضة البدنیة غیر المصنفة في فئات 
أخرى ، الزخارف الخاصة بشجرة عید المیالد 

In the name of: NewBoy FZCO.  .بأسم : نیوبوي اف زد كو
Address: Free Zone P.O. Box: 
61177, Jebel Ali, Dubai, United Arab 
Emirates 

العنوان : ص ب 61177 , المنطقة الحرة , جبل 
علي , دبي , دولة االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(383)

Trade Mark No.:12877   12877 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 28  28 : في الصنف
Date: 14/01/2007  14/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Games and playthings; 
gymnastic and sporting articles not 
included in other classes; decorations 
for Christmas trees 

الریاضیة  األدوات   ، والدمى  اللعب   : اجل  من 
وأدوات الریاضة البدنیة غیر المصنفة في فئات 
أخرى ، الزخارف الخاصة بشجرة عید المیالد 

In the name of: NewBoy FZCO.  .بأسم : نیوبوي اف زد كو
Address: Free Zone P.O. Box: 
61177, Jebel Ali, Dubai, United Arab 
Emirates 

العنوان : ص ب 61177 , المنطقة الحرة , جبل 
علي , دبي , دولة االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(384)

Trade Mark No.:12878   12878 : العالمة التجاریة رقم



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 14/01/2007  14/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Leasing and brokering 
satellite capacity to others 

لخدمة  والسمسرة  التأجیر  خدمات   : اجل  من 
االقمار الصناعیة الى الغیر 

In the name of: Noorsat Co. W.L.L.  .بأسم : نورسات كو. دبلیو. ال.ال
Address: Arab Financial Services 
Bldg, 6th Fl., Exhibition Road, P.O. 
Box 10023, Manama, Kingdom of 
Bahrain 

العنوان : بنایة الخدمات المالیة العربیة, طابق 
6 , شارع المعارض , ص ب 10023 , المنامة 

, مملكة البحرین 

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

(385)

Trade Mark No.:12889   12889 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 14/01/2007  14/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Absorbent cotton, 
hygienic bandages, belts and girdles 
for sanitary towels, menstruation 
tampons, sanitary towels, sanitary 
panties, panty liners, napkins for 
incontinents 

من اجل : القطن الممتص، الضمادات الصحیة، 
الصحیة،  للمناشف  المشدات  و  االحزمة 
السدادات القطنیة المستخدمة للطمث، المناشف 
الصحیة،  القصیرة  التحتیة  السراویل  الصحیة، 
المنادیل  المبطنة،  القصیرة  التحتیة  السراویل 

للمصابین بسلس البول 
In the name of: SCA Hygiene 
Products 

بأسم : اس سي ایھ ھایجین بروداكتس 

Address: 7 Rue De La Haye Roissy 
Pole Immeuble Le Dome, 93290 
TREMBLAY EN FRANCE, France 

العنوان : 7 رو دي ال ھاي رویسي بولي اموبل 
لي دوم , 93290 تریمبلي ان فرانس , فرنسا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(386)

Trade Mark No.:12890   12890 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 14/01/2007  14/01/2007 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Absorbent cotton, 
hygienic bandages, belts and girdles 
for sanitary towels, menstruation 
tampons, sanitary towels, sanitary 
panties, panty liners, napkins for 
incontinents 

من اجل : القطن الممتص، الضمادات الصحیة، 
الصحیة،  للمناشف  المشدات  و  االحزمة 
السدادات القطنیة المستخدمة للطمث، المناشف 
الصحیة،  القصیرة  التحتیة  السراویل  الصحیة، 
المنادیل  المبطنة،  القصیرة  التحتیة  السراویل 

للمصابین بسلس البول 
In the name of: SCA Hygiene 
Products 

بأسم : اس سي ایھ ھایجین بروداكتس 

Address: 7 Rue De La Haye Roissy 
Pole Immeuble Le Dome, 93290 
TREMBLAY EN FRANCE, France 

العنوان : 7 رو دي ال ھاي رویسي بولي اموبل 
لي دوم , 93290 تریمبلي ان فرانس , فرنسا 

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

(387)

Trade Mark No.:12892   12892 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 32  32 : في الصنف
Date: 14/01/2007  14/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Fruit drinks and fruit 
juices, syrups and other preparations 
for making beverages 

 ، الفواكھ  وعصیر  الفواكھ  شراب   : اجل  من 
األخرى  والمستحضرات  العصائر  مركزات 

لصنع المشروبات 
In the name of: Ma’moun 
(Mohammad Hilmy) Mawahib Al-
Sharif 

بأسم : مأمون (محمد حلمي) مواھب الشریف 

Address: P.O. Box: 90 Hebron, West 
Bank 

العنوان : ص ب: 90 الخلیل, الضفة الغربیة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(388)

Trade Mark No.:12910   12910 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 15/01/2007  15/01/2007 : التاریخ
In Respect of: milk products  من اجل : منتجات الحلیب
In the name of: sharekat aljabreeny 
lemontajat alaban walmawad 
alghedaia 

بأسم : شركة الجبریني لمنتجات االلبان والمواد 
الغذائیة 
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Address: hebron  022259612 العنوان : الخلیل _ الرامة
Address for Services :  hebron  الرامة  _ الخلیل   : التبلیغ  عنوان 

 022259612
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(389)

Trade Mark No.:12983   12983 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 16/01/2007  16/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Preparations for 
killing and destroying pests; 
insecticides, moth proofers, insect 
repellents 

على  والقضاء  لقتل  مستحضرات   : اجل  من 
العث  ومزیالت  الحشریة  المبیدات  األوبئة، 

وطاردات الحشرات 

In the name of: S.C. Johnson & Son, 
Inc 

بأسم : اس.سي. جونسون اند صن، اینك. 

Address: 1525Howe Street, Racine, 
Wisconsin 53403-2236, U.S.A 

راسین،  ستریت،  ھاو   1525  : العنوان 
ویسكونسن 2236-53403، الوالیات المتحدة 

االمریكیة 
Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 

محامون، ص.ب74، رام اهللا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(390)

Trade Mark No.:13119   13119 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 23/01/2007  23/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Soaps; perfumery, 
essential oils, cosmetics; colognes, eau 
de toilette, perfume body sprays; oils 
creams and lotions for the skin; shaving 
foam, shaving gel, pre-shaving and 
after-shaving lotions; talcum powder; 
preparations for the bath and shower; 
hair lotions; dentifrices; non-medicated 
mouthwashes; deodorants; anti-
perspirants for personal use; non-medical 
toilet preparations. 

من اجل : الصابون ؛ العطور ، الزیوت العطریة 
عطور   ، الزینة  ماء   ، التجمیل  مستحضرات   ،
الجسم ؛ زیوت ودھون وغسول البشرة ، رغوة 
الحالقة ، جل الحالقة ، غسول ما قبل وما بعد 
الحالقة ؛ مسحوق الَطلق المعطر ، مستحضرات 
منظفات  ؛  الشعر  غسول  ؛  والدش  لإلستحمام 
األسنان ؛ مضمضات الفم غیر الطبیة ؛ مزیالت 
لإلستعمال  العرق  مزیالت  ؛  الكریھة  الروائح 

الشخصي ؛ مستحضرات الزینة غیر الطبیة. 
In the name of: Unilever Plc  بأسم : یونیلفر بي أل سي
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Address: Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, United Kingdom 

العنوان : بورت صنالیت ، ویرال ، میرسیساید 
، المملكة المتحدة 

Address for Services:    - عنوان التبلیغ : مركز الخراز - الطابق الثاني
شارع یافا - رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(391)

Trade Mark No.:13129   13129 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 29/01/2007  29/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Soaps and washing 
powders 

من اجل : الصابون ومساحیق الغسیل 

In the name of: Sharikat Arma 
Lilsaboun Walmonathifat 

والمنظفات  للصابون  أرما  شركة   : بأسم 
ش.م.م. 

Address: 10th of Ramadan city, Al-
Sharqiya District, Industrial Zone, 
Egypt 

محافظة  رمضان,  من  العاشر  مدینة   : العنوان 
الشرقیة, المنطقة الصناعیة , مصر 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(392)

Trade Mark No.:13130   13130 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 32  32 : في الصنف
Date: 30/01/2007  30/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Miniral and aerated 
waters and other non-alcholic drinks; 
fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making 
beverages; Water beverages (ARWA) 

من اجل : المیاه المعدنیة والغازیةوالمشروبات 
الفوكھ  مشروبات  الكحولیة؛  غیر  األخرى 
المركز  الشراب  ؛  الفواكھ  وعصیر 
لصنع  تستعمل  التي  األخرى  والمستحضرات 

المشروبات ، المشروبات المائیة (أروى) 
In the name of: The Coca-Cola 
Company 

بأسم : ذا كوكا - كوال كومبني 
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Address: One Coca-Cola Plaza, 
Atlanta , Goergia 30313, P.O. Box 
1734 , Atlanta, GA 30301, United 
States of America (USA) 

العنوان : ون كوكا-كوال بالزا ، أتالنتا ، جورجیا 
30313 ، ص.ب 1734 أتالنتا ، جي آ 30301 

، الوالیات المتحدة األمریكیة 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(393)

Trade Mark No.:13133   13133 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Paper, Carton and 
stationery and printed forms; 
brochures and advertising materials 

من اجل : الورق والكرتون والنماذج المطبوعة 
الشركة،  بمراسالت  الخاصة  والقرطاسیة 

الكتیبات والنشرات الدعائیة 
In the name of: Haj Mahmood Jasim 
Al-Bunnia & Sons CO. (HMBS) 

بأسم : شركة الحاج محمود جاسم البنیة واوالده 
ش.م.ح 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(394)

Trade Mark No.:13134   13134 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Trading services in the 
filed of import, export, distribution 
and manufacturing 

من اجل : خدمات الُمتاجرة في مجال االستیراد 
والتصدیر والتوزیع والتصنیع 

In the name of: Haj Mahmood Jasim 
Al-Bunnia & Sons CO. (HMBS) 

بأسم : شركة الحاج محمود جاسم البنیة واوالده 
ش.م.ح 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(395)

Trade Mark No.:13135   13135 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Trading services in the 
filed of import, export, distribution 
and manufacturing 

من اجل : خدمات الُمتاجرة في مجال االستیراد 
والتصدیر والتوزیع والتصنیع 

In the name of: Haj Mahmood Jasim 
Al-Bunnia & Sons CO. (HMBS) 

بأسم : شركة الحاج محمود جاسم البنیة واوالده 
ش.م.ح 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(396)

Trade Mark No.:13136   13136 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Paper, Carton and 
stationery and printed forms; 
brochures and advertising materials 

من اجل : الورق والكرتون والنماذج المطبوعة 
الشركة،  بمراسالت  الخاصة  والقرطاسیة 

الكتیبات والنشرات الدعائیة 
In the name of: Haj Mahmood Jasim 
Al-Bunnia & Sons CO. (HMBS) 

بأسم : شركة الحاج محمود جاسم البنیة واوالده 
ش.م.ح 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(397)

Trade Mark No.:13137   13137 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
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In Respect of: Paper, Carton and 
stationery and printed forms; 
brochures and advertising materials 

من اجل : الورق والكرتون والنماذج المطبوعة 
الشركة،  بمراسالت  الخاصة  والقرطاسیة 

الكتیبات والنشرات الدعائیة 
In the name of: Haj Mahmood Jasim 
Al-Bunnia & Sons CO. (HMBS) 

بأسم : شركة الحاج محمود جاسم البنیة واوالده 
ش.م.ح 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(398)

Trade Mark No.:13138   13138 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Trading services in the 
filed of import, export, distribution 
and manufacturing 

من اجل : خدمات الُمتاجرة في مجال االستیراد 
والتصدیر والتوزیع والتصنیع 

In the name of: Haj Mahmood Jasim 
Al-Bunnia & Sons CO. (HMBS) 

بأسم : شركة الحاج محمود جاسم البنیة واوالده 
ش.م.ح 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(399) 

Trade Mark No.:13139   13139 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Trading services in the 
filed of import, export, distribution 
and manufacturing 

من اجل : خدمات الُمتاجرة في مجال االستیراد 
والتصدیر والتوزیع والتصنیع 

In the name of: Haj Mahmood Jasim 
Al-Bunnia & Sons CO. (HMBS) 

بأسم : شركة الحاج محمود جاسم البنیة واوالده 
ش.م.ح 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 
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Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(400)

Trade Mark No.:13140   13140 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Paper, Carton and 
stationery and printed forms; 
brochures and advertising materials 

من اجل : الورق والكرتون والنماذج المطبوعة 
الشركة،  بمراسالت  الخاصة  والقرطاسیة 

الكتیبات والنشرات الدعائیة 
In the name of: Haj Mahmood Jasim 
Al-Bunnia & Sons CO. (HMBS) 

بأسم : شركة الحاج محمود جاسم البنیة واوالده 
ش.م.ح 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(401)

Trade Mark No.:13142   13142 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
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 

السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
األرز، التابیوكا، الساجو، القھوة الصناعیة او 
بدائل القھوة، الدقیق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب، الخبز، الفطائر والبسكویت والكعك 
األسود  العسل  العسل،  المثلجات،  والحلویات، 
(مسحوق  باودر  البیكنج  الخمیرة،  والدبس، 
الصلصات  الخل،  الخردل،  الملح،  للخبیز)، 

(التوابل)، البھارات، الثلج 
In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(402)

Trade Mark No.:13143   13143 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
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 

األرز،  السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
التابیوكا، الساجو، القھوة الصناعیة او بدائل القھوة، 
الحبوب،  من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقیق 
والحلویات،  والكعك  والبسكویت  الفطائر  الخبز، 
المثلجات، العسل، العسل األسود والدبس، الخمیرة، 
الخردل،  الملح،  للخبیز)،  (مسحوق  باودر  البیكنج 

الخل، الصلصات (التوابل)، البھارات، الثلج 

In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(403)

Trade Mark No.:13144   13144 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
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 

السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
األرز، التابیوكا، الساجو، القھوة الصناعیة او 
بدائل القھوة، الدقیق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب، الخبز، الفطائر والبسكویت والكعك 
األسود  العسل  العسل،  المثلجات،  والحلویات، 
(مسحوق  باودر  البیكنج  الخمیرة،  والدبس، 
الصلصات  الخل،  الخردل،  الملح،  للخبیز)، 

(التوابل)، البھارات، الثلج 
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In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(404)

Trade Mark No.:13145   13145 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
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 

السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
األرز، التابیوكا، الساجو، القھوة الصناعیة او 
بدائل القھوة، الدقیق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب، الخبز، الفطائر والبسكویت والكعك 
األسود  العسل  العسل،  المثلجات،  والحلویات، 
(مسحوق  باودر  البیكنج  الخمیرة،  والدبس، 
الصلصات  الخل،  الخردل،  الملح،  للخبیز)، 

(التوابل)، البھارات، الثلج 
In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(405)

Trade Mark No.:13146   13146 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

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 

السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
األرز، التابیوكا، الساجو، القھوة الصناعیة او 
بدائل القھوة، الدقیق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب، الخبز، الفطائر والبسكویت والكعك 
األسود  العسل  العسل،  المثلجات،  والحلویات، 
(مسحوق  باودر  البیكنج  الخمیرة،  والدبس، 
الصلصات  الخل،  الخردل،  الملح،  للخبیز)، 

(التوابل)، البھارات، الثلج 
In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

(406)

Trade Mark No.:13147   13147 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
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 

السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
األرز، التابیوكا، الساجو، القھوة الصناعیة او 
بدائل القھوة، الدقیق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب، الخبز، الفطائر والبسكویت والكعك 
األسود  العسل  العسل،  المثلجات،  والحلویات، 
(مسحوق  باودر  البیكنج  الخمیرة،  والدبس، 
الصلصات  الخل،  الخردل،  الملح،  للخبیز)، 

(التوابل)، البھارات، الثلج 
In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(407)
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Trade Mark No.:13149   13149 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
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 

السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
األرز، التابیوكا، الساجو، القھوة الصناعیة او 
بدائل القھوة، الدقیق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب، الخبز، الفطائر والبسكویت والكعك 
األسود  العسل  العسل،  المثلجات،  والحلویات، 
(مسحوق  باودر  البیكنج  الخمیرة،  والدبس، 
الصلصات  الخل،  الخردل،  الملح،  للخبیز)، 

(التوابل)، البھارات، الثلج 
In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(408)

Trade Mark No.:13150   13150 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
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 

األرز،  السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
التابیوكا، الساجو، القھوة الصناعیة او بدائل القھوة، 
الحبوب،  من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقیق 
والحلویات،  والكعك  والبسكویت  الفطائر  الخبز، 
المثلجات، العسل، العسل األسود والدبس، الخمیرة، 
الخردل،  الملح،  للخبیز)،  (مسحوق  باودر  البیكنج 

الخل، الصلصات (التوابل)، البھارات، الثلج 

In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(409)

Trade Mark No.:13151   13151 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
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 

األرز،  السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
التابیوكا، الساجو، القھوة الصناعیة او بدائل القھوة، 
الحبوب،  من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقیق 
والحلویات،  والكعك  والبسكویت  الفطائر  الخبز، 
المثلجات، العسل، العسل األسود والدبس، الخمیرة، 
الخردل،  الملح،  للخبیز)،  (مسحوق  باودر  البیكنج 

الخل، الصلصات (التوابل)، البھارات، الثلج 

In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(410)

Trade Mark No.:13152   13152 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
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 

األرز،  السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
التابیوكا، الساجو، القھوة الصناعیة او بدائل القھوة، 
الحبوب،  من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقیق 
والحلویات،  والكعك  والبسكویت  الفطائر  الخبز، 
المثلجات، العسل، العسل األسود والدبس، الخمیرة، 
الخردل،  الملح،  للخبیز)،  (مسحوق  باودر  البیكنج 

الخل، الصلصات (التوابل)، البھارات، الثلج 

In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(411)

Trade Mark No.:13153   13153 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
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 

األرز،  السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
التابیوكا، الساجو، القھوة الصناعیة او بدائل القھوة، 
الحبوب،  من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقیق 
والحلویات،  والكعك  والبسكویت  الفطائر  الخبز، 
المثلجات، العسل، العسل األسود والدبس، الخمیرة، 
الخردل،  الملح،  للخبیز)،  (مسحوق  باودر  البیكنج 

الخل، الصلصات (التوابل)، البھارات، الثلج 

In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(412)

Trade Mark No.:13154   13154 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
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 

السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
األرز، التابیوكا، الساجو، القھوة الصناعیة او 
بدائل القھوة، الدقیق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب، الخبز، الفطائر والبسكویت والكعك 
األسود  العسل  العسل،  المثلجات،  والحلویات، 
(مسحوق  باودر  البیكنج  الخمیرة،  والدبس، 
الصلصات  الخل،  الخردل،  الملح،  للخبیز)، 

(التوابل)، البھارات، الثلج 
In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(413)

Trade Mark No.:13155   13155 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
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 

األرز،  السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
التابیوكا، الساجو، القھوة الصناعیة او بدائل القھوة، 
الحبوب،  من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقیق 
والحلویات،  والكعك  والبسكویت  الفطائر  الخبز، 
المثلجات، العسل، العسل األسود والدبس، الخمیرة، 
الخردل،  الملح،  للخبیز)،  (مسحوق  باودر  البیكنج 

الخل، الصلصات (التوابل)، البھارات، الثلج 

In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(414)

Trade Mark No.:13156   13156 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
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 

األرز،  السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
التابیوكا، الساجو، القھوة الصناعیة او بدائل القھوة، 
الحبوب،  من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقیق 
والحلویات،  والكعك  والبسكویت  الفطائر  الخبز، 
المثلجات، العسل، العسل األسود والدبس، الخمیرة، 
الخردل،  الملح،  للخبیز)،  (مسحوق  باودر  البیكنج 

الخل، الصلصات (التوابل)، البھارات، الثلج 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(415)

Trade Mark No.:13158   13158 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 42  42 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Providing of food and drink, 
legal services; scientific and industrial 
research; computer programming; all 
services in this class which cannot be 
classified in other classes 

والشراب،  الطعام  توفیر  خدمات   : اجل  من 
الخدمات القانونیة، االبحاث العلمیة والصناعیة، 
ھذا  في  الخدمات  وجمیع  الحاسوب  برمجة 

الصنف غیر الواردة في اصناف اخرى 
In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(416)

Trade Mark No.:13159   13159 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 32  32 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
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 

من اجل : البیرة, میاه معدنیة وغازیة وغیرھا 
مشروبات  الكحولیة،  غیر  المشروبات  من 
من  وغیرھا  الشراب  الفواكھ،  الفواكھ وعصیر 

المستحضرات لعمل المشروبات 

In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 
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Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(417)

Trade Mark No.:13160   13160 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
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 

السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
األرز، التابیوكا، الساجو، القھوة الصناعیة او 
بدائل القھوة، الدقیق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب، الخبز، الفطائر والبسكویت والكعك 
األسود  العسل  العسل،  المثلجات،  والحلویات، 
(مسحوق  باودر  البیكنج  الخمیرة،  والدبس، 
الصلصات  الخل،  الخردل،  الملح،  للخبیز)، 

(التوابل)، البھارات، الثلج 
In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(418)

Trade Mark No.:13161   13161 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
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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 

الطیور  األسماك،  اللحوم،   : اجل  من 
خالصات  الصید،  وطیور  حیوانات  الداجنة، 
والخضراوات  الفواكھ  اللحوم،  ومستخرجات 
(طعام  الجلي  والمطھیة،  والمجففة  المحفوظة 
ھالمي)،المربیات بأنواعھا، الفواكھ المطبوخھ 
األلبان،  ومنتجات  اللبن  البیض،  السكر،  مع 

الزیوت والشحوم المعدة لآلكل 
In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(419)

Trade Mark No.:13162   13162 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Paper, Carton and 
stationery and printed forms 
related to company correspondence, 
brochures and advertising materials 

من اجل : الورق والكرتون والنماذج المطبوعة 
الشركة،  بمراسالت  الخاصة  والقرطاسیة 

الكتیبات والنشرات الدعائیة 

In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(420)

Trade Mark No.:13163   13163 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 20  20 : في الصنف
Date: 16/01/2007  16/01/2007 : التاریخ
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In Respect of: All kinds of office, 
house furniture made from wood and 
metals 

من اجل : كافة انواع االثاث المكتبي والمنزلي 
الخشبي والمعدني 

In the name of: International Midas 
Company for trade & contracting 
LLC 

بأسم : شركة میداس العالمیة للتجارة العامة و 
المقاوالت ذ.م.م 

Address: Al sharek, Zone Al swaper, 
Kasemea 7, Al wazan building, 
Kuwait. 

قسیمة 7،  الصوابر،  قطعة  الشرق،   : العنوان 
عمارة الوزان، الكویت، دولة الكویت. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

(421)

Trade Mark No.:13165   13165 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 03/02/2007  03/02/2007 : التاریخ
In Respect of: toilet paper  من اجل : ورق توالیت
In the name of: Sharikat Alokhwa 
Leintaj Alwarak Alsihi 

بأسم : شركة االخوة النتاج الورق الصحي 

Address: Deir Jreer Ramallah  العنوان : دیر جریر - رام اهللا
Address for Services :  Deir Jreer 
Ramallah 

عنوان التبلیغ : دیر جریر - رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(422)

Trade Mark No.:13166   13166 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 03/02/2007  03/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
preparations for human use;all 
included in class5. 

من اجل : المستحضرات الصیدالنیة لإلستخدام 
البشري ، الواردة جمیعھا في الفئة5. 

In the name of: Johnson & Johnson  بأسم : جونسون أند جونسون
Address: (New Jersey Corporation) , 
New Brunswick , NJ , USA 

،نیو  كوربوریشن)  (نیوجرسي   : العنوان 
المتحدة  الوالیات   ، جي  ،أن  برونزویك 

األمریكیة 
Address for Services:    - عنوان التبلیغ : مركز الخراز - الطابق الثاني

شارع یافا - رام اهللا 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(423)

Trade Mark No.:13167   13167 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 03/02/2007  03/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
preparations for human use;all 
included in class5. 

من اجل : المستحضرات الصیدالنیة لإلستخدام 
البشري ، الواردة جمیعھا في الفئة5. 

In the name of: Johnson & Johnson  بأسم : جونسون أند جونسون
Address: (New Jersey Corporation) , 
New Brunswick , NJ , USA 

،نیو  كوربوریشن)  (نیوجرسي   : العنوان 
المتحدة  الوالیات   ، جي  ،أن  برونزویك 

األمریكیة 
Address for Services:    - عنوان التبلیغ : مركز الخراز - الطابق الثاني

شارع یافا - رام اهللا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(424)

Trade Mark No.:13168   13168 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 03/02/2007  03/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
preparations for human use;all 
included in class5. 

من اجل : المستحضرات الصیدالنیة لإلستخدام 
البشري ، الواردة جمیعھا في الفئة5. 

In the name of: Johnson & Johnson  بأسم : جونسون أند جونسون
Address: (New Jersey Corporation) , 
New Brunswick , NJ , USA 

،نیو  كوربوریشن)  (نیوجرسي   : العنوان 
المتحدة  الوالیات   ، جي  ،أن  برونزویك 

األمریكیة 
Address for Services:    - عنوان التبلیغ : مركز الخراز - الطابق الثاني

شارع یافا - رام اهللا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(425)

Trade Mark No.:13169   13169 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 03/02/2007  03/02/2007 : التاریخ
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In Respect of: Pharmaceutical 
preparations for human use;all 
included in class5. 

من اجل : المستحضرات الصیدالنیة لإلستخدام 
البشري ، الواردة جمیعھا في الفئة5. 

In the name of: Johnson & Johnson  بأسم : جونسون أند جونسون
Address: (New Jersey Corporation) , 
New Brunswick , NJ , USA 

،نیو  كوربوریشن)  (نیوجرسي   : العنوان 
المتحدة  الوالیات   ، جي  ،أن  برونزویك 

األمریكیة 
Address for Services:    - عنوان التبلیغ : مركز الخراز - الطابق الثاني

شارع یافا - رام اهللا 
(426)

Trade Mark No.:13170   13170 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 03/02/2007  03/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
preparations for human use; all 
included in class5. 

من اجل : المستحضرات الصیدالنیة لإلستخدام 
البشري ، الواردة جمیعھا في الفئة5. 

In the name of: Johnson & Johnson  بأسم : جونسون أند جونسون
Address: (New Jersey Corporation) , 
New Brunswick , NJ , USA 

،نیو  كوربوریشن)  (نیوجرسي   : العنوان 
المتحدة  الوالیات   ، جي  ،أن  برونزویك 

األمریكیة 
Address for Services:    - عنوان التبلیغ : مركز الخراز - الطابق الثاني

شارع یافا - رام اهللا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(427)

Trade Mark No.:13171   13171 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 03/02/2007  03/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
preparations for human use;all 
included in class5. 

من اجل : المستحضرات الصیدالنیة لإلستخدام 
البشري ، الواردة جمیعھا في الفئة5. 

In the name of: Johnson & Johnson  بأسم : جونسون أند جونسون
Address: (New Jersey Corporation) , 
New Brunswick , NJ , USA 

،نیو  كوربوریشن)  (نیوجرسي   : العنوان 
المتحدة  الوالیات   ، جي  ،أن  برونزویك 

األمریكیة 
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Address for Services:    - عنوان التبلیغ : مركز الخراز - الطابق الثاني
شارع یافا - رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(428)

Trade Mark No.:13172   13172 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 18  18 : في الصنف
Date: 03/02/2007  03/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Big and Small Bags  من اجل : الحقائب الصغیرة والكبیرة
In the name of: Sharikat Alnatsheh 
Ekhwan Lel Shunat Aladieh Al 
Ammah 

العادیة  للشنط  إخوان  النتشة  شركة   : بأسم 
العامة 

Address: Alkhalil - Sharie  Alsalam - 
Tel: 02-2229665 

 : ت   - السالم  شارع   - الخلیل   : العنوان 
 2229665-02

Address for Services:    - الثاني  الحاووز   - الخلیل   : التبلیغ  عنوان 
البصة - ت: 2233006-02 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(429)

Trade Mark No.:13173   13173 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 18  18 : في الصنف
Date: 03/02/2007  03/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Big and Small Bags  من اجل : الحقائب الصغیرة والكبیرة
In the name of: Sharikat Alnatsheh 
Ekhwan Lel Shunat Aladieh Al 
Ammah 

العادیة  للشنط  إخوان  النتشة  شركة   : بأسم 
العامة 

Address: Alkhalil - Sharie  Alsalam - 
Tel: 02-2229665 

 : ت   - السالم  شارع   - الخلیل   : العنوان 
 2229665-02

Address for Services:    - الثاني  الحاووز   - الخلیل   : التبلیغ  عنوان 
البصة - ت: 2233006-02 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(430)

Trade Mark No.:13175   13175 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Date: 04/02/2007  04/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Banking services, financial 
management services, financial analysis 
services, financial sponsorship services, 
informative services concerning financial 
matters, factoring services (buying of 
goods – debt collecting organizations), 
leasing services, installment payment 
cards issuing services, money exchange 
services. 

من اجل : الخدمات المصرفیة ، خدمات اإلدارة 
المالیة ، خدمات التحلیل المالي ، خدمات الرعایة 
المالیة ، خدمات التبلیغ المتعلقة باألمور المالیة 
ـ  بضائع  (شراء  التجاریة  الوساطة  خدمات   ،
 ، التأجیر  خدمات   ، الدیون)  تحصیل  منظمات 
خدمات إصدار بطاقات دفعات األقساط ، خدمات 

تبدیل العمالت. 
In the name of: Al-Sharekah El-
Dowleah LeidaretAl-Mahroua’at 

بأسم : الشركة الدولیھ الدارة المشروعات 

Address: 4 Talaat Harb Street, 2nd 
Floor, Tahrir Square, Cairo, Egypt 

العنوان : 4 شارع طلعت حرب ، الطابق الثاني 
مصر  جمھوریة   ، القاھرة   ، التحریر  میدان   ،

العربیة 
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت

 2989760/1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(431)

Trade Mark No.:13176   13176 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 04/02/2007  04/02/2007 : التاریخ
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 Class 29. 

الداجنة  والطیور  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
وحیوانات وطیور الصید ؛ مستخرجات اللحوم 
والمجففة  المحفوظة  والخضروات  الفواكھ  ؛ 
فاكھة   ، المربیات   ، الھالمیات  ؛  والمطھیة 
مطبوخة بالسكر (الكومبوت)؛ البیض والحلیب 
ومنتجات الحلیب ، الزیوت والشحوم الصالحة 

لألكل في الفئة 29. 
In the name of: Sharekat Afia El 
Alamieh 

بأسم : شركة عافیة العالمیة 

Address: Industrial City - Phase 3, 
Street 31, P.O.Box 30439 Jeddah 
21477, Saudi Arabia 

العنوان : المدینة الصناعیة ـ المرحلة الثالثة ، 
ص.ب 30439 جدة 21477، المملكة العربیة 

السعودیة 
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت

 2989760/1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(432)
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Trade Mark No.:13177   13177 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 28  28 : في الصنف
Date: 04/02/2007  04/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Games and playthings; 
playing cards, card games; practical 
jokes (novelties), confetti; gymnastic 
and sporting articles (included in class 
28); gymnastic and sports equipment, 
including winter sports equipment, 
including skis, snowboards, ice skates 
and snowshoes; tennis equipment; 
angling equipment; special purpose 
bags for sports equipment, including 
skis and surfboards, cricket bags, 
golf and tennis bags; ski bindings, 
ski poles, edges for skis, coverings 
for skis; snowboard bindings; balls; 
dumb-bells, shot puts, discuses, 
javelins; tennis racquets, cricket 
bats, golf clubs and hockey sticks; 
roller skates, inline roller skates; 
tables for table tennis; decorations 
for Christmas trees; snow globes; 
electric or electronic games other than 
those adapted for use with television 
receivers only; scale model vehicles, 
toy vehicles, radio-controlled scale 
model vehicles, radio-controlled toy 
vehicles; coin-operated fruit machines 
and entertainment machines; fencing 
weapons; sports bows (archery); 
nets for ball games, tennis nets; 
fishing tackle, fishing hooks, landing 
nets for anglers; swimming webs 
(flippers); paragliders, hang-gliders; 
skateboards; surfboards, body boards, 
windsurfing boards; harnesses and 
masts for sailboards; elbow and knee 
pads 

 , اللعب  اوراق   , والدمى  االلعاب   : اجل  من 
(المبتدعة)  الھزلیھ  المداعبات   , الورق  العاب 
, ادوات الریاضة والجمباز  , قصاصات الورق 
الریاضة  معدات   ,  (28 الصنف  في  (المدرجة 
 , الشتویة  الریاضة  معدات  تشمل   , والجمباز 
تشمل الزالجات , الواح الثلج , زالجات الجلید 
الصید  معدات   , التنس  معدات   , الثلج  واحذیة 
الخاص  االستخدام  ذات  الحقائب   , بالصنارة 
والواح  الزالجات  فیھا  بما   , الریاضة  لمعدات 
 , الكریكیت  حقائب   , االمواج  على  التزحلق 
 , الزالجات  اربطة   , والتنس  الغولف  حقائب 
اغطیة   , الزالجات  حواف   , الزالجات  اعمدة 
الزالجات , اربطة الواح الثلج , الكرات , اثقال 
التدریب , الكرات الحدیدیة , االقراص المعدنیة 
مضارب الكریكیت   , مضارب التنس   , , الرمح 
, مضارب الغولف وعصي الھوكي , المزلجات 
العجالت  ذوات  المزلجات   , العجالت  ذوات 
المزینات   , الطاولة  لتنس  الطاوالت   , الداخلیة 
االلعاب   , الثلج  كرات   , المیالد  عید  لشجر 
تلك المستخدمة  االلكترونیة غیر  الكھربائیة او 
فقط بالمستقبل التلفزیوني , المركبات على ھیئة 
ھئیة  على  المركبات  المركبات،  العاب  دروع، 
المركبات  العاب  بالموجات،  بھا  المتحم  دروع 
المتحكم بھا بالموجات , ماكنات الفواكھ المشغلة 
اسلحة   , التسلیة  وماكنات  المعدنیة  بالقطع 
المبارزة , االقواس الریاضیة (اقواس الرمایة) 
, الشبكات اللعاب الكرات , شبكات التنس , عدة 
شبكات   , السمك  صید  صنارات   , السمك  صید 
الصید , شبكات السباحة (الزعانف) , االشرعة 
الواح   , الزالجات  الواح   , المعلقة  االشرعة   ,
الواح   , الجسم  الواح   , االمواج  على  الركوب 
التیارات الھوائیة , اطقم وساریة مراكب االبحار 

, لبادات الركبة والمرفق 
In the name of: Red Bull GmbH  بأسم : رد بول جي ام بي اتش
Address: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl 
am See, Austria 

سي  ام  فوخل   5330 ,1 برونین  ام   : العنوان 
, النمسا 

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



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(433)

Trade Mark No.:13178   13178 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 04/02/2007  04/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Education; providing 
of training; entertainment, including 
musical performances and radio and 
television entertainment; sporting 
and cultural activities, including 
the staging of sports competitions; 
night clubs and discotheque services; 
organization of trade fairs and 
exhibitions for cultural, sporting 
and educational purposes; rental 
of video tapes and cassettes, video 
tape film production; videotaping 
and microfilming; publication of 
electronic books and journals on-
line, electronic desktop publishing, 
providing on-line electronic 
publications, game services provided 
on-line; providing karaoke services; 
digital imaging services; music 
composition services 

التسلیة   , التدریب  توفیر   , التعلیم   : اجل  من 
التسلیة  و  االموسیقیة  االعمال  فیھا  بما   ,
الریاضیة  االنشطة   , والتلفزیونیة  االذاعیة 
والثقافیة , بما فیھا اخراج المنافسات الریاضیة 
 , الرقص  وحانات  اللیلیة  المالھي  خدمات   ,
تنظیم المعارض واالسواق التجاریة لالغراض 
اشرطة  تاجیر   , والتعلیمیة  الثقافیة والریاضیة 
نسخ   , الفیدیو  افالم  انتاج   , والكاسیت  الفیدیو 
الكتب  نشر   , والمایكروفیلم  الفیدیو  اشرطة 
المعلومات  شبكة  على  االلكترونیة  والصحف 
توفیر   , الكمبیوترات  على  االلكتروني  النشر   ,
 , المعلومات  شبكة  على  االلكتروني  النشر 
خدمات االلعاب المزودة على شبكة المعلومات 
التصویر  خدمات   , الكاراوك  توفیر  خدمات   ,

الرقمي , خدمات تلحین وتركیب الموسیقى 

In the name of: Red Bull GmbH  بأسم : رد بول جي ام بي اتش
Address: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl 
am See, Austria 

سي  ام  فوخل   5330 ,1 برونین  ام   : العنوان 
, النمسا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(434)

Trade Mark No.:13179   13179 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 32  32 : في الصنف
Date: 04/02/2007  04/02/2007 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Non alcoholic 
beverages including refreshing 
drinks, energy drinks, whey 
beverages, isotonic, hypertonic and 
hypotonic drinks (for use and/or as 
required by athletes); beer, malt beer, 
wheat beer, porter, ale, stout and 
lager; non alcoholic malt beverages; 
mineral water and aerated waters; 
fruit drinks and fruit juices; syrups, 
essences and other preparations 
for making beverages as well as 
effervescent (sherbet) tablets and 
powders for drinks and non-alcoholic 
cocktails 

وتشمل  الكحولیة  غیر  المشروبات   : اجل  من 
الطاقة،  مشروبات  المنعشة،  المشروبات 
اللبن،  مصل  من  المصنوعة  المشروبات 
التوتر  وزائدة  التواتریة  والمشروبات 
(لالستعمال و/ أو لحاجة الریاضیین)، البیرة ، 
البیرة المصنوعة من الشعیر، البیرة المصنوعة 
البیرة  و  الستاوت  المزر،  البرتر،  القمح،  من 
المعتقة، المشروبات غیر الكحولیة المصنوعة 
الغازیة،  والمیاه  المعدنیة  المیاه  الشعیر،  من 
وعصائر  الفاكھھ  من  المصنوعة  المشروبات 
والمستحضرات  المحالیل  الشراب،  الفاكھھ، 
المستعملة لجعل المشروبات مفورة (الشربات)، 
ومشروبات  للمشروبات  والمساحیق  الحبوب 

الكوكتیل غیر الكحولیة 
In the name of: Red Bull GmbH  بأسم : رد بول جي ام بي اتش
Address: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl 
am See, Austria 

سي  ام  فوخل   5330 ,1 برونین  ام   : العنوان 
, النمسا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(435)

Trade Mark No.:13180   13180 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 32  32 : في الصنف
Date: 04/02/2007  04/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Non alcoholic 
beverages including refreshing 
drinks, energy drinks, whey 
beverages, isotonic, hypertonic and 
hypotonic drinks (for use and/or as 
required by athletes); beer, malt beer, 
wheat beer, porter, ale, stout and 
lager; non alcoholic malt beverages; 
mineral water and aerated waters; 
fruit drinks and fruit juices; syrups, 
essences and other preparations 
for making beverages as well as 
effervescent (sherbet) tablets and 
powders for drinks and non-alcoholic 
cocktails 

وتشمل  الكحولیة  غیر  المشروبات   : اجل  من 
الطاقة،  مشروبات  المنعشة،  المشروبات 
اللبن،  مصل  من  المصنوعة  المشروبات 
التوتر  وزائدة  التواتریة  والمشروبات 
(لالستعمال و/ أو لحاجة الریاضیین)، البیرة ، 
البیرة المصنوعة من الشعیر، البیرة المصنوعة 
البیرة  و  الستاوت  المزر،  البرتر،  القمح،  من 
المعتقة، المشروبات غیر الكحولیة المصنوعة 
الغازیة،  والمیاه  المعدنیة  المیاه  الشعیر،  من 
وعصائر  الفاكھھ  من  المصنوعة  المشروبات 
والمستحضرات  المحالیل  الشراب،  الفاكھھ، 
المستعملة لجعل المشروبات مفورة (الشربات)، 
ومشروبات  للمشروبات  والمساحیق  الحبوب 

الكوكتیل غیر الكحولیة 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In the name of: Red Bull GmbH  بأسم : رد بول جي ام بي اتش
Address: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl 
am See, Austria 

سي  ام  فوخل   5330 ,1 برونین  ام   : العنوان 
, النمسا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(436)

Trade Mark No.:13181   13181 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 28  28 : في الصنف
Date: 04/02/2007  04/02/2007 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Games and playthings; 
playing cards, card games; practical 
jokes (novelties), confetti; gymnastic 
and sporting articles (included in class 
28); gymnastic and sports equipment, 
including winter sports equipment, 
including skis, snowboards, ice skates 
and snowshoes; tennis equipment; 
angling equipment; special purpose bags 
for sports equipment, including skis 
and surfboards, cricket bags, golf and 
tennis bags; ski bindings, ski poles, edges 
for skis, coverings for skis; snowboard 
bindings; balls; dumb-bells, shot puts, 
discuses, javelins; tennis racquets, cricket 
bats, golf clubs and hockey sticks; roller 
skates, inline roller skates; tables for 
table tennis; decorations for Christmas 
trees; snow globes; electric or electronic 
games other than those adapted for use 
with television receivers only; scale model 
vehicles, toy vehicles, radio-controlled 
scale model vehicles, radio-controlled toy 
vehicles; coin-operated fruit machines 
and entertainment machines; fencing 
weapons; sports bows (archery); nets for 
ball games, tennis nets; fishing tackle, 
fishing hooks, landing nets for anglers; 
swimming webs (flippers); paragliders, 
hang-gliders; skateboards; surfboards, 
body boards, windsurfing boards; 
harnesses and masts for sailboards; 
elbow and knee pads 

العاب   , اللعب  اوراق   , والدمى  االلعاب   : اجل  من 
الورق , المداعبات الھزلیھ (المبتدعة) , قصاصات 
في  (المدرجة  والجمباز  الریاضة  ادوات   , الورق 
تشمل   , والجمباز  الریاضة  معدات   ,  (28 الصنف 
تشمل الزالجات , الواح   , معدات الریاضة الشتویة 
الثلج , زالجات الجلید واحذیة الثلج , معدات التنس 
, معدات الصید بالصنارة , الحقائب ذات االستخدام 
الخاص لمعدات الریاضة , بما فیھا الزالجات والواح 
حقائب   , الكریكیت  حقائب   , االمواج  على  التزحلق 
الغولف والتنس , اربطة الزالجات , اعمدة الزالجات 
, حواف الزالجات , اغطیة الزالجات , اربطة الواح 
الحدیدیة  الكرات   , التدریب  اثقال   , الكرات   , الثلج 
التنس  مضارب   , الرمح   , المعدنیة  االقراص   ,
وعصي  الغولف  مضارب   , الكریكیت  مضارب   ,
المزلجات   , العجالت  ذوات  المزلجات   , الھوكي 
ذوات العجالت الداخلیة , الطاوالت لتنس الطاولة , 
المزینات لشجر عید المیالد , كرات الثلج , االلعاب 
المستخدمة  تلك  غیر  االلكترونیة  او  الكھربائیة 
ھیئة  على  المركبات   , التلفزیوني  بالمستقبل  فقط 
دروع، العاب المركبات، المركبات على ھئیة دروع 
المتحم بھا بالموجات، العاب المركبات المتحكم بھا 
بالموجات , ماكنات الفواكھ المشغلة بالقطع المعدنیة 
االقواس   , المبارزة  اسلحة   , التسلیة  وماكنات 
الریاضیة (اقواس الرمایة) , الشبكات اللعاب الكرات 
, شبكات التنس , عدة صید السمك , صنارات صید 
السمك , شبكات الصید , شبكات السباحة (الزعانف) 
 , الزالجات  الواح   , المعلقة  االشرعة   , االشرعة   ,
الواح الركوب على االمواج , الواح الجسم , الواح 
 , االبحار  مراكب  اطقم وساریة   , الھوائیة  التیارات 

لبادات الركبة والمرفق 
In the name of: Red Bull GmbH  بأسم : رد بول جي ام بي اتش
Address: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl 
am See, Austria 

سي  ام  فوخل   5330 ,1 برونین  ام   : العنوان 
, النمسا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(437)

Trade Mark No.:13182   13182 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 04/02/2007  04/02/2007 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Education; providing of 
training; entertainment, including musical 
performances and radio and television 
entertainment; sporting and cultural 
activities, including the staging of sports 
competitions; night clubs and discotheque 
services; organization of trade fairs and 
exhibitions for cultural, sporting-and-
educational purposes; rental of video tapes 
and cassettes, video tape film production; 
videotaping and microfilming; publication 
of electronic books and journals on-line, 
electronic desktop publishing, providing 
on-line electronic publications, game 
services provided on-line; providing 
karaoke services; digital imaging services; 
music composition services 

التسلیة   , التدریب  توفیر   , التعلیم   : اجل  من 
التسلیة  و  االموسیقیة  االعمال  فیھا  بما   ,
الریاضیة  االنشطة   , والتلفزیونیة  االذاعیة 
والثقافیة , بما فیھا اخراج المنافسات الریاضیة 
 , الرقص  وحانات  اللیلیة  المالھي  خدمات   ,
تنظیم المعارض واالسواق التجاریة لالغراض 
اشرطة  تاجیر   , والتعلیمیة  الثقافیة والریاضیة 
نسخ   , الفیدیو  افالم  انتاج   , والكاسیت  الفیدیو 
الكتب  نشر   , والمایكروفیلم  الفیدیو  اشرطة 
المعلومات  شبكة  على  االلكترونیة  والصحف 
توفیر   , الكمبیوترات  على  االلكتروني  النشر   ,
 , المعلومات  شبكة  على  االلكتروني  النشر 
خدمات االلعاب المزودة على شبكة المعلومات 
التصویر  خدمات   , الكاراوك  توفیر  خدمات   ,

الرقمي , خدمات تلحین وتركیب الموسیقى 
In the name of: Red Bull GmbH  بأسم : رد بول جي ام بي اتش
Address: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl 
am See, Austria 

سي  ام  فوخل   5330 ,1 برونین  ام   : العنوان 
, النمسا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(438)

Trade Mark No.:13183   13183 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 04/02/2007  04/02/2007 : التاریخ
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 

من اجل : اللحوم واألسماك والطیور الداجنة ولحوم 
الصید ، مستخرجات اللحوم ، الفواكھ والخضروات 
والمربیات  الجلي   ، والمطھیة  والمجففة  المحفوظة 
ومنتجات  والحلیب  البیض   ، الفواكھ  وصلصات 

األلبان األخرى ، الزیوت والشحوم المعدة لألكل 

In the name of: Sharikat Arma 
Lilsina’at Al-Ghitha’iya 

بأسم : شركة أرما للصناعات الغذائیة ش.م.م. 

Address: 10th of Ramadan city, Al-
Sharqiya District, Industrial Zone, 
Egypt 

محافظة  رمضان,  من  العاشر  مدینة   : العنوان 
الشرقیة, المنطقة الصناعیة , مصر 

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



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(439)

Trade Mark No.:13184   13184 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 04/02/2007  04/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Macaroni products 
and vermicelli 

من اجل : منتجات المعكرونة والشعیریة 

In the name of: Khalil Fuad Khalil 
Abu-Aita 

بأسم : خلیل فؤاد خلیل ابو عیطة 

Address: Saint Youssef Street, 
Bethlehem, West Bank 

العنوان : شارع ماریوسف , بیت لحم , الضفة 
الغربیة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(440)

Trade Mark No.:13186   13186 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 31  31 : في الصنف
Date: 05/02/2007  05/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Agriculture, 
horticultural and forestry products, 
grain nut included in other classes 
and seeds of natural plants . 

من اجل : منتوجات زراعیة ومنتوجات بساتین 
االصناف  في  المدرجھ  غیر  والحبوب  وغابات 

االخرى والبذور والنباتات الحیة واالزھار . 

In the name of: jamal eddin said 
taher maslamani 

بأسم : جمال الدین سعید طاھر مسلماني 

Address: nablus - grnatah  العنوان : نابلس شارع غرناطة
Address for Services :  nablus - 
grnatah 

عنوان التبلیغ : نابلس شارع غرناطة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(441)

Trade Mark No.:13187   13187 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 32  32 : في الصنف
Date: 07/02/2007  07/02/2007 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

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

من اجل : المیاه المعدنیة والغازیة والمشروبات 
المولدة  المشروبات  ؛  الكحولیة  غیر  األخرى 
الفواكھ  وعصیر  الفواكھ  مشروبات  ؛  للطاقة 
األخرى  والمستحضرات  المركز  الشراب  ؛ 
المشروبات  ؛  المشروبات  لصنع  تستعمل  التي 

المولدة للطاقة (بیرن). 
In the name of: The Coca-Cola 
Company 

بأسم : ذا كوكا - كوال كومبني 

Address: One Coca-Cola Plaza, 
Atlanta , Goergia 30313, P.O. Box 
1734 , Atlanta, GA 30301, United 
States of America (USA) 

العنوان : ون كوكا-كوال بالزا ، أتالنتا ، جورجیا 
30313 ، ص.ب 1734 أتالنتا ، جي آ 30301 

، الوالیات المتحدة األمریكیة 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(442)

Trade Mark No.:13188   13188 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 07/02/2007  07/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Children recreation 
services 

من اجل : ترفیھ وألعاب اطفال 

In the name of: Arab Palestinian 
Shopping Centers P.L.C 

لمراكز  الفلسطینیة  العربیة  الشركة   : بأسم 
التسوق 

Address: Plaza Shopping Center, 
Al-worrod St., Al-Balou < ,P.O.Box 
4185, Al-Bireh, Palestine 

ب   . ص   - البلوع   - الورود  شارع   : العنوان 
4185 البیرة - فلسطین 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : البیرة
(443)

Trade Mark No.:13189   13189 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 10/02/2007  10/02/2007 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Pharmaceutical and 
veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; 
hygienic products namely hygienic 
products for body secretions including 
those used for incontinent patients and 
menstruations, namely pads, tampons, 
diapers, panties; blisters, plasters, 
bandages, bandaging materials for medical 
purposes; dietetic substances adapted for 
medical use, food for babies; materials 
for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides, 
odour repellents for rooms, vehicles and 
other places, air fresheners, deodorants 
other than for personal use. 

 ، والبیطریة  الصیدلیة  المستحضرات   : اجل  من 
المستحضرات الصحیة ألغراض طبّیة ، مواد صحیة 
اإلفرازات  عن  المسؤولة  الصحیة  المواد  تحدیدًا 
الجسدیة لألشخاص المقعدین أو الذین ال یسیطرون 
 ، الحفاضات   ، السدادات   ، كالفوط  إفرازاتھم  على 
اللصق   ، النفطات   ، للسوائل  الممتصة  البناطیل 
التضمید  مواد   ، الضمادات   ، (بالستر)  الطبیة 
لإلستعمال الطبي ، التغذیة المعدة لإلستعمال الطبي ، 
أغذیة األطفال ، مواد التضمید ، مواد حشو األسنان 
 ، ، الشمع المستخدم في طب األسنان ، المطھرات 
مستحضرات القضاء على الھوام، مبیدات الفطریات 
، مبیدات األعشاب ، طاردات الروائح الكریھة للغرف 
 ، الھواء  معطرات   ، األخرى  واألماكن  السیارات   ،

مزیل الرائحة لغیر اإلستعمال الشخصي. 

In the name of: Hayat Kimya Sanayi 
Anonim Sirketi 

بأسم : حیاة كیمیا سانایي أنونیم سیركیتي 

Address: Cobancesme Sanayi 
Caddesi No:16, Yenibosna, Istanbul, 
Turkey 

كادیسي رقم :  العنوان : كوبانسیسمي سانایي 
16 ، یینیبوسا ، إسطنبول ، تركیا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(444)

Trade Mark No.:13190   13190 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 10/02/2007  10/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Paper products; paper 
handkerchiefs, napkins and towels; 
wet towels; toilet paper; make-up 
removing pads/tissues; disposable 
diapers. 

الورقیة  المحارم  ؛  الورقیة  الماده   : اجل  من 
محارم  ؛  رطبة  مناشف  ؛  ومناشف  منادیل   ،
وقیة للحمامات ؛ فوط ومنادیل إلزالة المكیاج ؛ 

الحفاضات التي تستعمل مرة واحدة. 

In the name of: Hayat Kimya Sanayi 
Anonim Sirketi 

بأسم : حیاة كیمیا سانایي أنونیم سیركیتي 

Address: Cobancesme Sanayi 
Caddesi No:16, Yenibosna, Istanbul, 
Turkey 

كادیسي رقم :  العنوان : كوبانسیسمي سانایي 
16 ، یینیبوسا ، إسطنبول ، تركیا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(445)

Trade Mark No.:13191   13191 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 10/02/2007  10/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Bleaching 
preparations and other 
substances for laundry use; 
cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; 
detergents (other than those for 
industrial and medical purposes): 
soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, shampoos, hair 
lotions; dentifrices, baby care 
products, namely moulded 
pieces for washing babies, 
cosmetic creams for infants, 
oil-impregnated tissues for skin 
care and shampoos for children; 
preparations for cleansing the 
skin in liquid and solid form. 

من اجل : مستحضرات تبییض األقمشة وغیرھا 
المالبس  غسیل  في  تستخدم  التي  المواد  من 
والكشط  والصقل  التنظیف  مستحضرات  ؛ 
في  المستعملة  المواد  (غیر  األوساخ  وإزلة 
الصابون  الطبي)؛  والمجال  الصناعي  المجال 
مستحضرات   ، العطریة  الزیوت   ، العطور  ؛ 
غسول  الشامبووات،   ، (الكوزمتیك)  التجمیل 
األسنان  ومنظفات  معاجین  الشعر،  (لوسیون) 
القطع  وتحدیدًا  باألطفال  للعنایة  معدة  مواد   ،
 ، لألطفال  كریمات   ، األطفال  لغسل  المصقولة 
شامبو ومحارم مشبعة بالزیت لإلعتناء ببشرة 
وبشكل  سائل  بشكل  مستحضرات  ؛  األطفال 

صلب للتنظیف. 

In the name of: Hayat Kimya Sanayi 
Anonim Sirketi 

بأسم : حیاة كیمیا سانایي أنونیم سیركیتي 

Address: Cobancesme Sanayi 
Caddesi No:16, Yenibosna, Istanbul, 
Turkey 

كادیسي رقم :  العنوان : كوبانسیسمي سانایي 
16 ، یینیبوسا ، إسطنبول ، تركیا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

(446)

Trade Mark No.:13192   13192 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 10/02/2007  10/02/2007 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Pharmaceutical and 
veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; 
hygienic products namely hygienic 
products for body secretions 
including those used for incontinent 
patients and menstruations, 
namely pads, tampons, diapers, 
panties; blisters, plasters, bandages, 
bandaging materials for medical 
purposes; dietetic substances 
adapted for medical use, food for 
babies; materials for dressings; 
material for stopping teeth, dental 
wax; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, odour repellents for 
rooms, vehicles and other places, air 
fresheners, deodorants other than for 
personal use. 

والبیطریة  الصیدلیة  المستحضرات   : اجل  من 
 ، طبّیة  ألغراض  الصحیة  المستحضرات   ،
المسؤولة  الصحیة  المواد  تحدیدًا  صحیة  مواد 
المقعدین  لألشخاص  الجسدیة  اإلفرازات  عن 
كالفوط  إفرازاتھم  على  یسیطرون  ال  الذین  أو 
الممتصة  البناطیل   ، الحفاضات   ، السدادات   ،
(بالستر)  الطبیة  اللصق   ، النفطات   ، للسوائل 
الطبي  التضمید لإلستعمال  الضمادات ، مواد   ،
أغذیة   ، الطبي  لإلستعمال  المعدة  التغذیة   ،
األطفال ، مواد التضمید ، مواد حشو األسنان ، 
الشمع المستخدم في طب األسنان ، المطھرات 
مبیدات  الھوام،  على  القضاء  مستحضرات   ،
الفطریات ، مبیدات األعشاب ، طاردات الروائح 
الكریھة للغرف ، السیارات واألماكن األخرى ، 
معطرات الھواء ، مزیل الرائحة لغیر اإلستعمال 

الشخصي. 

In the name of: Hayat Kimya Sanayi 
Anonim Sirketi 

بأسم : حیاة كیمیا سانایي أنونیم سیركیتي 

Address: Cobancesme Sanayi 
Caddesi No:16, Yenibosna, Istanbul, 
Turkey 

كادیسي رقم :  العنوان : كوبانسیسمي سانایي 
16 ، یینیبوسا ، إسطنبول ، تركیا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(447)

Trade Mark No.:13194   13194 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 10/02/2007  10/02/2007 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Pharmaceutical and 
veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; 
hygienic products namely hygienic 
products for body secretions 
including those used for incontinent 
patients and menstruations, 
namely pads, tampons, diapers, 
panties; blisters, plasters, bandages, 
bandaging materials for medical 
purposes; dietetic substances 
adapted for medical use, food for 
babies; materials for dressings; 
material for stopping teeth, dental 
wax; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, odour repellents for 
rooms, vehicles and other places, air 
fresheners, deodorants other than for 
personal use. 

والبیطریة  الصیدلیة  المستحضرات   : اجل  من 
 ، طبّیة  ألغراض  الصحیة  المستحضرات   ،
المسؤولة  الصحیة  المواد  تحدیدًا  صحیة  مواد 
المقعدین  لألشخاص  الجسدیة  اإلفرازات  عن 
كالفوط  إفرازاتھم  على  یسیطرون  ال  الذین  أو 
الممتصة  البناطیل   ، الحفاضات   ، السدادات   ،
(بالستر)  الطبیة  اللصق   ، النفطات   ، للسوائل 
الطبي  التضمید لإلستعمال  الضمادات ، مواد   ،
أغذیة   ، الطبي  لإلستعمال  المعدة  التغذیة   ،
األطفال ، مواد التضمید ، مواد حشو األسنان ، 
الشمع المستخدم في طب األسنان ، المطھرات 
مبیدات  الھوام،  على  القضاء  مستحضرات   ،
الفطریات ، مبیدات األعشاب ، طاردات الروائح 
الكریھة للغرف ، السیارات واألماكن األخرى ، 
معطرات الھواء ، مزیل الرائحة لغیر اإلستعمال 

الشخصي. 

In the name of: Hayat Kimya Sanayi 
Anonim Sirketi 

بأسم : حیاة كیمیا سانایي أنونیم سیركیتي 

Address: Cobancesme Sanayi 
Caddesi No:16, Yenibosna, Istanbul, 
Turkey 

كادیسي رقم :  العنوان : كوبانسیسمي سانایي 
16 ، یینیبوسا ، إسطنبول ، تركیا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(448)

Trade Mark No.:13195   13195 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 10/02/2007  10/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Paper products; paper 
handkerchiefs, napkins and towels; 
wet towels; toilet paper; make-up 
removing pads/tissues; disposable 
diapers. 

الورقیة  المحارم  ؛  الورقیة  المادة   : اجل  من 
محارم  ؛  رطبة  مناشف  ؛  ومناشف  منادیل   ،
وقیة للحمامات ؛ فوط ومنادیل إلزالة المكیاج ؛ 

الحفاضات التي تستعمل مرة واحدة. 

In the name of: Hayat Kimya Sanayi 
Anonim Sirketi 

بأسم : حیاة كیمیا سانایي أنونیم سیركیتي 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Address: Cobancesme Sanayi 
Caddesi No:16, Yenibosna, Istanbul, 
Turkey 

كادیسي رقم :  العنوان : كوبانسیسمي سانایي 
16 ، یینیبوسا ، إسطنبول ، تركیا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(449)

Trade Mark No.:13196   13196 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 10/02/2007  10/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Bleaching 
preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; 
detergents (other than those for 
industrial and medical purposes): 
soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, shampoos, hair lotions; 
dentifrices, baby care products, 
namely moulded pieces for washing 
babies, cosmetic creams for infants, 
oil-impregnated tissues for skin 
care and shampoos for children; 
preparations for cleansing the skin in 
liquid and solid form. 

من اجل : مستحضرات تبییض األقمشة وغیرھا 
المالبس  غسیل  في  تستخدم  التي  المواد  من 
والكشط  والصقل  التنظیف  مستحضرات  ؛ 
في  المستعملة  المواد  (غیر  األوساخ  وإزلة 
الصابون  الطبي)؛  والمجال  الصناعي  المجال 
مستحضرات   ، العطریة  الزیوت   ، العطور  ؛ 
غسول  الشامبووات،   ، (الكوزمتیك)  التجمیل 
األسنان  ومنظفات  معاجین  الشعر،  (لوسیون) 
القطع  وتحدیدًا  باألطفال  للعنایة  معدة  مواد   ،
 ، لألطفال  كریمات   ، األطفال  لغسل  المصقولة 
شامبو ومحارم مشبعة بالزیت لإلعتناء ببشرة 
وبشكل  سائل  بشكل  مستحضرات  ؛  األطفال 

صلب للتنظیف. 

In the name of: Hayat Kimya Sanayi 
Anonim Sirketi 

بأسم : حیاة كیمیا سانایي أنونیم سیركیتي 

Address: Cobancesme Sanayi 
Caddesi No:16, Yenibosna, Istanbul, 
Turkey 

كادیسي رقم :  العنوان : كوبانسیسمي سانایي 
16 ، یینیبوسا ، إسطنبول ، تركیا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(450)

Trade Mark No.:13197   13197 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 10/02/2007  10/02/2007 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Pharmaceutical and 
veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; 
hygienic products namely hygienic 
products for body secretions including 
those used for incontinent patients and 
menstruations, namely pads, tampons, 
diapers, panties; blisters, plasters, 
bandages, bandaging materials for medical 
purposes; dietetic substances adapted for 
medical use, food for babies; materials 
for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides, 
odour repellents for rooms, vehicles and 
other places, air fresheners, deodorants 
other than for personal use. 

والبیطریة  الصیدلیة  المستحضرات   : اجل  من 
 ، طبّیة  ألغراض  الصحیة  المستحضرات   ،
المسؤولة  الصحیة  المواد  تحدیدًا  صحیة  مواد 
المقعدین  لألشخاص  الجسدیة  اإلفرازات  عن 
كالفوط  إفرازاتھم  على  یسیطرون  ال  الذین  أو 
الممتصة  البناطیل   ، الحفاضات   ، السدادات   ،
(بالستر)  الطبیة  اللصق   ، النفطات   ، للسوائل 
الطبي  التضمید لإلستعمال  الضمادات ، مواد   ،
أغذیة   ، الطبي  لإلستعمال  المعدة  التغذیة   ،
األطفال ، مواد التضمید ، مواد حشو األسنان ، 
الشمع المستخدم في طب األسنان ، المطھرات 
مبیدات  الھوام،  على  القضاء  مستحضرات   ،
الفطریات ، مبیدات األعشاب ، طاردات الروائح 
الكریھة للغرف ، السیارات واألماكن األخرى ، 
معطرات الھواء ، مزیل الرائحة لغیر اإلستعمال 

الشخصي. 
In the name of: Hayat Kimya Sanayi 
Anonim Sirketi 

بأسم : حیاة كیمیا سانایي أنونیم سیركیتي 

Address: Cobancesme Sanayi 
Caddesi No:16, Yenibosna, Istanbul, 
Turkey 

كادیسي رقم :  العنوان : كوبانسیسمي سانایي 
16 ، یینیبوسا ، إسطنبول ، تركیا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(451)

Trade Mark No.:13198   13198 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 10/02/2007  10/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Paper products; paper 
handkerchiefs, napkins and towels; 
wet towels; toilet paper; make-up 
removing pads/tissues; disposable 
diapers. 

الورقیة  المحارم  ؛  الورقیة  المواد   : اجل  من 
محارم  ؛  رطبة  مناشف  ؛  ومناشف  منادیل   ،
وقیة للحمامات ؛ فوط ومنادیل إلزالة المكیاج ؛ 

الحفاضات التي تستعمل مرة واحدة. 

In the name of: Hayat Kimya Sanayi 
Anonim Sirketi 

بأسم : حیاة كیمیا سانایي أنونیم سیركیتي 

Address: Cobancesme Sanayi 
Caddesi No:16, Yenibosna, Istanbul, 
Turkey 

كادیسي رقم :  العنوان : كوبانسیسمي سانایي 
16 ، یینیبوسا ، إسطنبول ، تركیا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1
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(452)

Trade Mark No.:13199   13199 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 10/02/2007  10/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Bleaching preparations 
and other substances for laundry use; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; detergents (other than those 
for industrial and medical purposes): 
soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 
shampoos, hair lotions; dentifrices, baby 
care products, namely moulded pieces 
for washing babies, cosmetic creams 
for infants, oil-impregnated tissues for 
skin care and shampoos for children; 
preparations for cleansing the skin in 
liquid and solid form. 

من اجل : مستحضرات تبییض األقمشة وغیرھا من 
المواد التي تستخدم في غسیل المالبس ؛ مستحضرات 
(غیر  األوساخ  وإزلة  والكشط  والصقل  التنظیف 
والمجال  الصناعي  المجال  في  المستعملة  المواد 
 ، العطریة  الزیوت   ، العطور  ؛  الصابون  الطبي)؛ 
الشامبووات،   ، (الكوزمتیك)  التجمیل  مستحضرات 
ومنظفات  معاجین  الشعر،  (لوسیون)  غسول 
األسنان ، مواد معدة للعنایة باألطفال وتحدیدًا القطع 
المصقولة لغسل األطفال ، كریمات لألطفال ، شامبو 
؛  األطفال  ببشرة  لإلعتناء  بالزیت  مشبعة  ومحارم 

مستحضرات بشكل سائل وبشكل صلب للتنظیف. 

In the name of: Hayat Kimya Sanayi 
Anonim Sirketi 

بأسم : حیاة كیمیا سانایي أنونیم سیركیتي 

Address: Cobancesme Sanayi 
Caddesi No:16, Yenibosna, Istanbul, 
Turkey 

كادیسي رقم :  العنوان : كوبانسیسمي سانایي 
16 ، یینیبوسا ، إسطنبول ، تركیا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(453)

ان تسجیل ھذه العالمھ ال یعطي أصحابھا الحق المطلق باستخدام الكلمات و العبارات الوصفیھ ذات االستخدام العام
Trade Mark No.:13201   13201 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 11/02/2007  11/02/2007 : التاریخ
In Respect of: CHILDREN S 
BOOKS 

من اجل : كتب اطفال 

In the name of: Yosef Mohammed 
Khleel Abdullah 

بأسم : یوسف محمد خلیل عبداهللا 

Address: BETHLEHEM\CINEMA\ 
BOOLES AL SADES 

العنوان : بیت لحم\السینما \بولس السادس 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : بیت لحم
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(454)

Trade Mark No.:13202   13202 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 11/02/2007  11/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Cosmetics  من اجل : مواد التجمیل
In the name of: Ayman Mazen 
Shareef Taweel 

بأسم : ایمن مازن شریف طویل 

Address: Rafeedia, Nablus, The West 
Bank 

العنوان : رفیدیا , نابلس , الضفة الغربیة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(455)

Trade Mark No.:13203   13203 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 11/02/2007  11/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Cosmetics  من اجل : مواد التجمیل
In the name of: Ayman Mazen 
Shareef Taweel 

بأسم : ایمن مازن شریف طویل 

Address: Rafeedia, Nablus, The West 
Bank 

العنوان : رفیدیا , نابلس , الضفة الغربیة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(456)

Trade Mark No.:13204   13204 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 11/02/2007  11/02/2007 : التاریخ
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 

بتبییض  الخاصة  المستحضرات   : اجل  من 
في  تستخدم  التي  المواد  من  وغیرھا  األقمشة 
التنظیف  مستحضرات   ، المالبس  وكي  غسیل 
المواد   ، الصابون   ، والكشط  والفرك  والصقل 
ومستحضرات  العطریة  والزیوت  العطریة 
الشعر  وغسول  (الكوزمتیك)  التجمیل 

ومستحضرات تنظیف األسنان 
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In the name of: Sharikat Arma 
Lilsaboun Walmonathifat 

والمنظفات  للصابون  أرما  شركة   : بأسم 
ش.م.م. 

Address: 10th of Ramadan city, Al-
Sharqiya District, Industrial Zone, 
Egypt 

محافظة  رمضان,  من  العاشر  مدینة   : العنوان 
الشرقیة, المنطقة الصناعیة , مصر 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(457)

Trade Mark No.:13205   13205 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 11/02/2007  11/02/2007 : التاریخ
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 

بتبییض  الخاصة  المستحضرات   : اجل  من 
في  تستخدم  التي  المواد  من  وغیرھا  األقمشة 
التنظیف  مستحضرات   ، المالبس  وكي  غسیل 
المواد   ، الصابون   ، والكشط  والفرك  والصقل 
ومستحضرات  العطریة  والزیوت  العطریة 
الشعر  وغسول  (الكوزمتیك)  التجمیل 

ومستحضرات تنظیف األسنان 
In the name of: Sharikat Arma 
Lilsaboun Walmonathifat 

والمنظفات  للصابون  أرما  شركة   : بأسم 
ش.م.م. 

Address: 10th of Ramadan city, Al-
Sharqiya District, Industrial Zone, 
Egypt 

محافظة  رمضان,  من  العاشر  مدینة   : العنوان 
الشرقیة, المنطقة الصناعیة , مصر 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(458)

Trade Mark No.:13206   13206 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 11/02/2007  11/02/2007 : التاریخ
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In Respect of: Cellular telephones, radio 
telephones, electronic organizers and related 
accessories for the foregoing goods, namely, 
headsets, microphones, speakers, carrying 
cases, and belt clips; computer software 
and programs used for transmission or 
reproducing or receiving of sound, images, 
video or data over a telecommunications 
network or system between terminals and for 
enhancing and facilitating use and access to 
computer networks and telephone networks; 
computer software for use in general 
purpose database management; computer 
e-commerce software to allow user to place 
orders and make payments in the field of 
electronic business transactions via a global 
computer network or telecommunications 
network; computer software for training and 
product support for computers and mobile 
phones in the field of communications; 
computer game software for mobile handsets; 
computer software and programs featuring 
music, movies, animation, electronic books; 
computer software for the distribution of 
information and interactive multimedia 
content containing text, images, video and 
sound to users in the field of communications; 
computer software and programs for the 
management and operations of wireless 
telecommunications devices; computer 
software for accessing, searching, indexing 
and retrieving information and data from 
global computer network and global 
communication networks, and for browsing 
and navigating through web sites on said 
networks; computer software for sending 
and receiving short messages and electronic 
mail and for filtering non-information 
from the data; analog and digital radio 
transceivers or receivers for data, voice, 
image and video communication; electronic 
game software for mobile handsets; cameras, 
namely photographic cameras, digital 
cameras, motion picture cameras, video 
cameras; systems and apparatus for electric 
money transactions, namely smart cards, 
smart card readers; calculators; cards for 
communications purposes, all for use with 
the communications apparatus; global 
positioning units 

الرادیو،  ھواتف  الخلویة،  الھواتف   : اجل  من 
المنظمات االلكترونیة واالضافات ذات الصلة للبضائع 
الرأس،المیكرفونات،  أطقم  خاصة،  المذكورة، 
رزمة  القشط،  مشابك  الحمل،  حقائب  المجھار، 
لنقل  المستخدمة  البرامج  ورزمة  الكمببوتر  برامج 
او اعادة انتاج او استقبال الصوت، الصور، الفیدیو 
بین  نظام  او  االتصاالت  شبكة  عبر  البیانات  او 
االطراف و لتعزیز و تسھیل استعمال والوصول الى 
شبكات الكمبیوتر و شبكات الھواتف، رزمة برامج 
الدارة  العامة  االغراض  في  لالستعمال  الكمبیوتر 
البیانات. رزمة برامج الكمبیوتر للتجارة االلكترونیة 
و  التجاریة  طلباتھم  وضع  من  المستخدمین  لتمكن 
تسدید الدفعات في مجال عملیات التجارة االكترونیة 
االتصاالت،  شبكات  او  عالمیة  كمبیوتر  شبكة  عبر 
الدعم  انتاج  و  لتدریب  الكمبیوتر  برامج  رزمة 
االتصاالت،  مجال  في  النقالة  والھواتف  للكمبیوتر 
المركبة  للھواتف  الكمبیوتر  العاب  برامج  رزمة 
ھیئة  على  والبرامج  الكمبوتر  رزمة برامج  النقالة، 
الكترونیة،  كتب  متحركة،  رسوم  افالم،  موسیقى، 
ولتفعیل  المعلومات  لتوزیع  الكمبیوتر  برامج  رزمة 
صور،  نصوص،  على  المشتملة  الوسائط  محتوى 
االتصاالت.  مجال  في  للمستخدمین  وصوت  فیدیو 
ولعملیات  الدارة  والبرامج  الكمبیوتر  برامج  رزمة 
اجھزة االتصاالت الالسلكیة، رزمة برامج الكمبیوتر 
المعلومات  والسترجاع  لفھرست  للبحث،  للوصول، 
شبكات  و  العالمیة  الكمبیوتر  شبكات  من  والبیانات 
عبر  واالستكشاف  للتصفح  و  العالمیة،  االتصاالت 
المواقع االلكترونیة على الشبكات المذكورة، رزمة 
برامج الكمبیوتر الرسال واستقبال الرسائل القصیرة 
من  المعلومات  غیر  لتصفیة  االلكتروني و  البرید  و 
الرادیو  مستقبالت  ومرسالت  مستقبالت  البیانات، 
الرقمیة و المماثلة لالتصال عبر البیانات، الصوت، 
االلكترونیة  االلعاب  برامج  رزمة  والفیدیو،  الصور 
وخاصة  الكامیرات  النقالة،  المركبة  للھواتف 
الرقمیة،  الكامیرات  الفوتوغرافیة،  الكامیرات 
كامیرات الصور الحركیة، كامیرات الفیدیو، االنطمة 
واالجھزة لعملیات النقد االلكترونیة، خاصة البطاقات 
الحاسبة،  االالت  الذكیة،  البطاقات  قارىء  الذكیة، 
جمیعھا  االتصاالت،  الغراض  المستخدمة  البطاقات 
التحدید  وحدات  االتصاالت،  اجھزة  مع  المستخدمة 

العالمیة 

In the name of: Mobile 
Telecommunications Company 
(KSC) 

بأسم : شركة االتصاالت المتنقلة (ش م ك) 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Address: Shuweikh Residential, 
Block B6, Airport Street, Building 
80023, Kuwait 

بي6, شارع  قطعة  العنوان : الشویخ السكنیة, 
المطار, مبنى 80023, الكویت 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(459)

Trade Mark No.:13207   13207 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 11/02/2007  11/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Telecommunication 
services 

من اجل : خدمات االتصاالت 

In the name of: Mobile 
Telecommunications Company 
(KSC) 

بأسم : شركة االتصاالت المتنقلة (ش م ك) 

Address: Shuweikh Residential, 
Block B6, Airport Street, Building 
80023, Kuwait 

بي6, شارع  قطعة  العنوان : الشویخ السكنیة, 
المطار, مبنى 80023, الكویت 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(460)

Trade Mark No.:13208   13208 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 11/02/2007  11/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Baby Diapers  من اجل : حفاضات أطفال
In the name of: Ibraheem Musa 
Khalil Al Tubasi 

بأسم : إبراھیم موسى خلیل الطوباسي 

Address: Al Rehieh - Qurb Diwan Al 
Tubasi / Mob: 0599-820909 

العنوان : الریحیة - قرب دیوان آل الطوباسي / 
جوال : 820909-0599 

Address for Services :  Al Rehieh - 
Qurb Diwan Al Tubasi / Mob: 0599-
820909 

آل  دیوان  قرب   - الریحیة   : التبلیغ  عنوان 
الطوباسي / جوال : 820909-0599 
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(461)

Trade Mark No.:13209   13209 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 11/02/2007  11/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Biscuits, cookies and 
crackers; all included in class 30. 

من اجل : البسكویت ، الكعك المحلى والبسكویت 
في الصنف  مشمولة  وجمیعھا  ؛  الھش  الرقیق 

 .30
In the name of: Kraft Foods 
Holdings, Inc. 

بأسم : كرافت فودس ھولدینغز ، إنك. 

Address: (Delaware Corporation), 
Three Lakes Drive , Northfield, 
Illinois 60093, USA 

لیكس   3  ، كوربوریشن)  دیالویر   : العنوان 
درایف ، نورثفیلد ، إیللینوى 60093 ، الوالیات 

المتحدة األمریكیة 
Address for Services:    - عنوان التبلیغ : مركز الخراز - الطابق الثاني

شارع یافا - رام اهللا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(462)

Trade Mark No.:13211   13211 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 13/02/2007  13/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Cosmetics and 
toiletries for cleaning and care of the 
skin and hair 

للتنظیف  واستحمام  تجمیل  مواد   : اجل  من 
وللعنایة بالشعر والجلد؛ 

In the name of: Johnson & Johnson  بأسم : جونسون اند جونسون
Address: (New Jersey Corporation) 
New Brunswick, NJ, USA 

كوربوریشین)  جیرسي  (نیو   : العنوان 
المتحدة  الوالیات  جي،  ان  برونسویك،  نیو 

االمریكیة 
Address for Services:    ،الثاني الطابق  الخراز،  مركز  التبلیغ :  عنوان 

شارع یافا، رام اهللا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(463)

Trade Mark No.:13212   13212 : العالمة التجاریة رقم
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In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 13/02/2007  13/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Paper; Napkins of 
paper; Carbon paper ; Cardboard 
articles; Note books; paper sheets 
{stationary } Prospectuses; paper; 
paper-cutting knives for office 
use; Electric or non-electric pencil 
sharpeners; Stitcher; Office 
requisites, except furniture; 
Stationery; Ink; Stamp pads 
{stationery}; Writing instruments; 
Adhesives for stationer or household 
purposes; Drawing instruments; 
Drawing materials; Franking 
machines {stamping machines}; 
Teaching materials; Architecture 
models; Chaplets. 

ورقیة،ورق  الورق،منادیل   : اجل  من 
موسیقیة،الورق  كرتونیة،كتب  كربون،كتب 
التغلیف  ورق  تمھیدیة،  المقوى،نشرات 
الورق،سكاكینقاطعة  قطع  والتجلید،أدوات 
المكتبي،برایةكھربائیةو/أوغیر  لالستعمال 
الرصاص،مستلزمات  أقالم  كھربائیةلسن 
األثاث)،القرطاسیة،األدوات  المكاتب(عدا 
الكتابیة  األختام،األدوات  الكتابیة،الحبر،حبارة 
السق  الموسیقى،مواد  لكتابة  تستعمل  التي 
الستعمال  الكتابیةأو  باألدوات  الخاصة 
التلوین،  وفراشي  الرسم  المنزلي،أدوات 
األدوات التي تستحدم في التھذیب والتعلیم(عدا 
األجھزة)،آالت الفرانكنج (أدوات أختام لالستعمال 
المكتبي)، أدوات تعلیمیة(غیراألجھزة)، أدوات 
النماذج  رسم  في  لالستعمال  الھندسي  الرسم 

الفن المعماري، أكالیل( لوازم مكتبیة) 
In the name of: Deli Group Co., Ltd.  بأسم : دلي جروب كو.، لیمتد
Address: No.128,BUS STOP WEST 
ROAD,HUANGTAN TOWN, 
NINGHAI COUNTY, ZHEJIANG 
PROVINCE,P.R.CHINA. 

العنوان : نمبر 128، باص ستوب ویست رود، 
زھیجیانج  كاونتي،  نینجھاي  تاون،  ھوانجتان 

بروفینس، الصین 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا ص ب 2282 السلطة
الوطنیة الفلسطینیة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(464)

Trade Mark No.:13213   13213 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 32  32 : في الصنف
Date: 14/02/2007  14/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for 
making beverages; water beverages. 

من اجل : المیاه المعدنیة والغازیة والمشروبات 
مشروبات  ؛  الكحولیة  غیر  األخرى 
المركز  الشراب  ؛  الفواكھ  وعصیر  الفواكھ 
لصنع  تستعمل  التي  األخرى  والمستحضرات 

المشروبات ؛ المشروبات المائیة. 
In the name of: The Coca-Cola 
Company 

بأسم : ذا كوكا - كوال كومبني 
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Address: One Coca-Cola Plaza, 
Atlanta , Goergia 30313, P.O. Box 
1734 , Atlanta, GA 30301, United 
States of America (USA) 

العنوان : ون كوكا-كوال بالزا ، أتالنتا ، جورجیا 
30313 ، ص.ب 1734 أتالنتا ، جي آ 30301 

، الوالیات المتحدة األمریكیة 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(465)

Trade Mark No.:13214   13214 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 32  32 : في الصنف
Date: 14/02/2007  14/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for 
making beverages; Carbonated soft 
drinks (Coca-Cola). 

من اجل : المیاه المعدنیة والغازیة والمشروبات 
مشروبات  ؛  الكحولیة  غیر  األخرى 
المركز  الشراب  ؛  الفواكھ  وعصیر  الفواكھ 
لصنع  تستعمل  التي  األخرى  والمستحضرات 
المشروبات ؛ مشروبات غازیة خفیفة (كوكا – 

كوال). 
In the name of: The Coca-Cola 
Company 

بأسم : ذا كوكا - كوال كومبني 

Address: One Coca-Cola Plaza, 
Atlanta , Goergia 30313, P.O. Box 
1734 , Atlanta, GA 30301, United 
States of America (USA) 

العنوان : ون كوكا-كوال بالزا ، أتالنتا ، جورجیا 
30313 ، ص.ب 1734 أتالنتا جي آ 30301 ، 

الوالیات المتحدة األمریكیة 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(466)

Trade Mark No.:13215   13215 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 14/02/2007  14/02/2007 : التاریخ
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In Respect of: Pharmaceutical 
products 

من اجل : المنتجات الصیدالنیة 

In the name of: sanofi-aventis  بأسم : سانوفي-افینتیس
Address: 174, Avenue de France, 
75013 Paris, France 

 ٧٥٠١٣ فرانس,  دي  افنیو   ,١٧٤  : العنوان 
باریس, فرنسا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(467)

Trade Mark No.:13217   13217 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 14/02/2007  14/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
preparations and substances 

من اجل : مستحضرات ومواد صیدلیة. 

In the name of: SB Pharmco Puerto 
Rico Inc 

بأسم : اس بي فارمكو بورتو ریكو اینك. 

Address: The Prentice Hall Corp. 
System, c/o FGR Corporate Services, 
Inc., BBV Tower, 8th Floor, 254 
Munoz Rivera Avenue, San Juan 
00918, Puerto Rico 

سیستم،  كورب.  ھول  برنتیس  ثو   : العنوان 
لعنایة اف جي ار كوربوریت سرفیسز، اینك.، 
مانو   254 الثامن،  الطابق  تاور،  في  بي  بي 
بورتو   ،00918 جوان  سان  افنیو،  ریفیرا 

ریكو 
Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 

محامون، ص.ب 74، رام اهللا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(468)

Trade Mark No.:13218   13218 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 14/02/2007  14/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
preparations and substances 

من اجل : مستحضرات ومواد صیدلیة. 

In the name of: SB Pharmco Puerto 
Rico Inc 

بأسم : اس بي فارمكو بورتو ریكو اینك. 

Address: The Prentice Hall Corp. 
System, c/o FGR Corporate Services, 
Inc., BBV Tower, 8th Floor, 254 Munoz 
Rivera Avenue, San Juan 00918, Puerto 
Rico 

لعنایة  سیستم،  كورب.  ھول  برنتیس  ثو   : العنوان 
في  بي  اف جي ار كوربوریت سرفیسز، اینك.، بي 
تاور، الطابق الثامن، 254 مانو ریفیرا افنیو، سان 

جوان 00918، بورتو ریكو 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 
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(469)

Trade Mark No.:13219   13219 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 14/02/2007  14/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
preparations and substances 

من اجل : مستحضرات ومواد صیدلیة. 

In the name of: SB Pharmco Puerto 
Rico Inc 

بأسم : اس بي فارمكو بورتو ریكو اینك. 

Address: The Prentice Hall Corp. 
System, c/o FGR Corporate Services, 
Inc., BBV Tower, 8th Floor, 254 
Munoz Rivera Avenue, San Juan 
00918, Puerto Rico 

سیستم،  كورب.  ھول  برنتیس  ثو   : العنوان 
لعنایة اف جي ار كوربوریت سرفیسز، اینك.، 
مانو   254 الثامن،  الطابق  تاور،  في  بي  بي 
بورتو   ،00918 جوان  سان  افنیو،  ریفیرا 

ریكو 
Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 

محامون، ص.ب 74، رام اهللا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(470)

Trade Mark No.:13220   13220 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 2  2 : في الصنف
Date: 20/02/2007  20/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Coatings, paints, 
varnishes, lacquers; primers, 
preservatives against rust and 
against deterioration of wood; wood 
preservatives in the form of stains; 
colourants; mordants; raw natural 
resins; metals in foil and powder 
form for painters, decorators and 
printers; anti- fouling compositions, 
anti-fouling paints, thinners for the 
aforesaid goods; all included in class 
2 

والورنیش  والدھانات  االغلفة   : اجل  من 
الصدأ  ضد  وواقیات  اساسیة  الوان  والالكر، 
شكل  على  الخشب  واقیات  الخشب،  تلف  وضد 
الصمغ  اللون،  مرسخات  الملونات،  صبغات، 
شكل  على  المعادن  المصنع،  غیر  الطبیعي 
للدھانین  مسحوق  شكل  على  او  معدنیة  رقاقة 
ضد  مركبات  والطابعین،  الدیكورات  ومصممي 
للبضائع  مرققات  العفن،  ضد  ودھانات  العفن 
المذكورة اعاله جمیعھا مشمولة في الصنف 2 

In the name of: Akzo Nobel Coatings 
International B.V 

بأسم : أكزو نوبل كوتینغز انترناشینال بي.في. 

Address: Velperweg 76, 6824 BM 
Arnhem, The Netherlands 

ارنھم،  ام  بي  فیلبرفیغ 76، 6824   : العنوان 
ھولندا 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 
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(471)

Trade Mark No.:13221   13221 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 20/02/2007  20/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Bleaching 
preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; 
all included in class 3 

من اجل : مستحضرات التبییض ومواد اخرى 
تستعمل للغسیل، مستحضرات التنظیف والتلمیع 
الصنف  في  مشمولة  جمیعھا  والكشط،  والفرك 

 3

In the name of: Akzo Nobel Coatings 
International B.V 

بأسم : أكزو نوبل كوتینغز انترناشینال بي.في. 

Address: Velperweg 76, 6824 BM 
Arnhem, The Netherlands 

ارنھم،  ام  بي  فیلبرفیغ 76، 6824   : العنوان 
ھولندا 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(472)

Trade Mark No.:13222   13222 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 7  7 : في الصنف
Date: 20/02/2007  20/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Colour mixing 
machines; all included in class 7 

من اجل : ماكنات خلط االلوان، جمیعھا مشمولة 
في الصنف 7 

In the name of: Akzo Nobel Coatings 
International B.V 

بأسم : أكزو نوبل كوتینغز انترناشینال بي.في. 

Address: Velperweg 76, 6824 BM 
Arnhem, The Netherlands 

ارنھم،  ام  بي  فیلبرفیغ 76، 6824   : العنوان 
ھولندا 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(473)

Trade Mark No.:13223   13223 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 17  17 : في الصنف
Date: 20/02/2007  20/02/2007 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Putties; stopping, 
filling and insulating materials; all 
included in class 17 

والتعبئة  الحشي  مواد  المعاجین،   : اجل  من 
والعزل، جمیعھا مشمولة في الصنف 17 

In the name of: Akzo Nobel Coatings 
International B.V 

بأسم : أكزو نوبل كوتینغز انترناشینال بي.في. 

Address: Velperweg 76, 6824 BM 
Arnhem, The Netherlands 

ارنھم،  ام  بي  فیلبرفیغ 76، 6824   : العنوان 
ھولندا 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(474)

Trade Mark No.:13225   13225 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 20/02/2007  20/02/2007 : التاریخ
In Respect of: HAIRاHSHAMPOO 
FOR NORMAL 

من اجل : شامبوالمشمولة بلصنف 3 

In the name of: sharekt el guds lel 
musthdrat el tebieh 

بأسم : شركة القدس للمستحضرات الطبیة 

Address: al-bireh- ramallah  العنوان : البیرة -رام اهللا
Address for Services:    رقم منطقة   38002\ ب  ص   : التبلیغ  عنوان 

67100 فاكس \2980547 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(475)

Trade Mark No.:13226   13226 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 20/02/2007  20/02/2007 : التاریخ
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In Respect of: chewing gum, 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 

الشاي،  القھوة،  المضغ،  علكة   : اجل  من 
الساجو،  التابیوكا،  األرز،  السكر،  الكاكاو، 
الدقیق  القھوة،  بدائل  او  الصناعیة  القھوة 
الحبوب،  من  المصنوعة  والمستحضرات 
الخبز، الفطائر والبسكویت والكعك والحلویات، 
والدبس،  األسود  العسل  العسل،  المثلجات، 
للخبیز)،  (مسحوق  باودر  البیكنج  الخمیرة، 
(التوابل)،  الصلصات  الخل،  الخردل،  الملح، 

البھارات، الثلج 
In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(476)

Trade Mark No.:13227   13227 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 20/02/2007  20/02/2007 : التاریخ
In Respect of: chewing gum, 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 

الشاي،  القھوة،  المضغ،  علكة   : اجل  من 
الساجو،  التابیوكا،  األرز،  السكر،  الكاكاو، 
الدقیق  القھوة،  بدائل  او  الصناعیة  القھوة 
الحبوب،  من  المصنوعة  والمستحضرات 
الخبز، الفطائر والبسكویت والكعك والحلویات، 
والدبس،  األسود  العسل  العسل،  المثلجات، 
للخبیز)،  (مسحوق  باودر  البیكنج  الخمیرة، 
(التوابل)،  الصلصات  الخل،  الخردل،  الملح، 

البھارات، الثلج 
In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(477)

Trade Mark No.:13228   13228 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 20/02/2007  20/02/2007 : التاریخ
In Respect of: chewing gum, 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 

الشاي،  القھوة،  المضغ،  علكة   : اجل  من 
الساجو،  التابیوكا،  األرز،  السكر،  الكاكاو، 
الدقیق  القھوة،  بدائل  او  الصناعیة  القھوة 
الحبوب،  من  المصنوعة  والمستحضرات 
الخبز، الفطائر والبسكویت والكعك والحلویات، 
والدبس،  األسود  العسل  العسل،  المثلجات، 
للخبیز)،  (مسحوق  باودر  البیكنج  الخمیرة، 
(التوابل)،  الصلصات  الخل،  الخردل،  الملح، 

البھارات، الثلج 
In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(478)

Trade Mark No.:13230   13230 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 20/02/2007  20/02/2007 : التاریخ
In Respect of: CREAM FOR HANDS 
AND BODY ALL SERVICES IN 
CLASS 35 RELATING TO IT 

من اجل : كریم المشمول بالصنف 3 

In the name of: sharekt el guds lel 
musthdrat el tebieh 

بأسم : شركة القدس للمستحضرات الطبیة 

Address: al-bireh- ramallah  العنوان : البیرة -رام اهللا
Address for Services:    رقم منطقة   38002\ ب  ص   : التبلیغ  عنوان 

67100 فاكس \2980547 
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(479)

Trade Mark No.:13233   13233 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 12  12 : في الصنف
Date: 21/02/2007  21/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Cars Spare Parts  من اجل : قطع غیار السیارات
In the name of: Sharikat Alsunbulah 
Lil Tijarah Al Adieh Al Ammah 

بأسم : شركة السنبلة للتجارة العادیة العامة 

Address: Al-Khalil - Sharie wad Al 
Harriah - Tel : 02-2235356 

العنوان : الخلیل - شارع واد الھریة - تلفون : 
 2235356-02

Address for Services :  Al-Khalil 
- Sharie wad Al Harriah - Tel : 02-
2235356 

 - الھریة  واد  شارع   - الخلیل   : التبلیغ  عنوان 
تلفون : 2235356-02 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(480)

Trade Mark No.:13234   13234 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 24/02/2007  24/02/2007 : التاریخ
In Respect of: coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee, flour and preparations made 
from cereals , bread, pastry and 
confectionary, ices, honey , treacle, 
yeast, baking-powder, salt, mustard, 
vinegar, sauces ( condiments ) , 
spices, ice and all other good in this 
class. 

من اجل : البن والشاي والكاكاو والسكر واألرز 
والتابیوكا والساغو والبن االصطناعي، الدقیق 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز 
النحل  عسل  المثلجة،  والحلویات  والفطائر 
 ، الخبیز  ومسحوق  الخمیرة   ، األسود  والعسل 
 ، والتوابل  البھارات   ، والخل  والخردل  الملح 

الثلج وجمیع المواد الواردة في الصنف . 

In the name of: Najeeb Thawabi & 
Partners Co 

بأسم : شركة نجیب ذوابي وشركاه. 

Address: Ein Elbasha, Jordan  العنوان : عین الباشا ، األردن
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا، عمارة الباسل، الدور

الثالث. ت / 9769984- 
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(481)

Trade Mark No.:13235   13235 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 24/02/2007  24/02/2007 : التاریخ
In Respect of: coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee, flour and preparations made 
from cereals , bread, pastry and 
confectionary, ices, honey , treacle, 
yeast, baking-powder, salt, mustard, 
vinegar, sauces ( condiments ) , 
spices, ice and all other good in this 
class. 

من اجل : البن والشاي والكاكاو والسكر واألرز 
والتابیوكا والساغو والبن االصطناعي، الدقیق 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز 
النحل  عسل  المثلجة،  والحلویات  والفطائر 
 ، الخبیز  ومسحوق  الخمیرة   ، األسود  والعسل 
 ، والتوابل  البھارات   ، والخل  والخردل  الملح 

الثلج وجمیع المواد الواردة في الصنف . 

In the name of: Najeeb Thawabi & 
Partners Co 

بأسم : شركة نجیب ذوابي وشركاه. 

Address: Ein Elbasha, Jordan  العنوان : عین الباشا ، األردن
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا، عمارة الباسل، الدور

الثالث. ت / 9769984- 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(482)

Trade Mark No.:13236   13236 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 24/02/2007  24/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Advertising, 
publishing , commercial 
administration &offial interactins 

 ، األعمال  ادارة  النشر ،  اإلعالن و  اجل :  من 
المھمات المكتبیة 

In the name of: sharekt al _ rashed 
lilkhamat- musahimeh al_ khususieh 
al_ 

المساھمة  للخدمات  الراشد  شركة   : بأسم 
الخصوصیةالمحدودة 

Address: nablus  العنوان : نابلس
Address for Services:    311 عنوان التبلیغ : نابلس / ص ب
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(483)

Trade Mark No.:13239   13239 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 25/02/2007  25/02/2007 : التاریخ
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 

السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
األرز، التابیوكا، الساجو، القھوة الصناعیة او 
بدائل القھوة، الدقیق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب، الخبز، الفطائر والبسكویت والكعك 
األسود  العسل  العسل،  المثلجات،  والحلویات، 
(مسحوق  باودر  البیكنج  الخمیرة،  والدبس، 
الصلصات  الخل،  الخردل،  الملح،  للخبیز)، 

(التوابل)، البھارات، الثلج 
In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(484)

Trade Mark No.:13240   13240 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 25/02/2007  25/02/2007 : التاریخ
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 

السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
األرز، التابیوكا، الساجو، القھوة الصناعیة او 
بدائل القھوة، الدقیق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب، الخبز، الفطائر والبسكویت والكعك 
األسود  العسل  العسل،  المثلجات،  والحلویات، 
(مسحوق  باودر  البیكنج  الخمیرة،  والدبس، 
الصلصات  الخل،  الخردل،  الملح،  للخبیز)، 

(التوابل)، البھارات، الثلج 
In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 
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Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(485)

Trade Mark No.:13241   13241 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 25/02/2007  25/02/2007 : التاریخ
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 

السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
األرز، التابیوكا، الساجو، القھوة الصناعیة او 
بدائل القھوة، الدقیق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب، الخبز، الفطائر والبسكویت والكعك 
األسود  العسل  العسل،  المثلجات،  والحلویات، 
(مسحوق  باودر  البیكنج  الخمیرة،  والدبس، 
الصلصات  الخل،  الخردل،  الملح،  للخبیز)، 

(التوابل)، البھارات، الثلج 
In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(486)

Trade Mark No.:13242   13242 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 25/02/2007  25/02/2007 : التاریخ
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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 

السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
األرز، التابیوكا، الساجو، القھوة الصناعیة او 
بدائل القھوة، الدقیق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب، الخبز، الفطائر والبسكویت والكعك 
األسود  العسل  العسل،  المثلجات،  والحلویات، 
(مسحوق  باودر  البیكنج  الخمیرة،  والدبس، 
الصلصات  الخل،  الخردل،  الملح،  للخبیز)، 

(التوابل)، البھارات، الثلج 
In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(487)

Trade Mark No.:13243   13243 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 25/02/2007  25/02/2007 : التاریخ
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 

األرز،  السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
التابیوكا، الساجو، القھوة الصناعیة او بدائل القھوة، 
الحبوب،  من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقیق 
والحلویات،  والكعك  والبسكویت  الفطائر  الخبز، 
المثلجات، العسل، العسل األسود والدبس، الخمیرة، 
الخردل،  الملح،  للخبیز)،  (مسحوق  باودر  البیكنج 

الخل، الصلصات (التوابل)، البھارات، الثلج 

In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(488)

Trade Mark No.:13244   13244 : العالمة التجاریة رقم
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In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 25/02/2007  25/02/2007 : التاریخ
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 

السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
األرز، التابیوكا، الساجو، القھوة الصناعیة او 
بدائل القھوة، الدقیق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب، الخبز، الفطائر والبسكویت والكعك 
األسود  العسل  العسل،  المثلجات،  والحلویات، 
(مسحوق  باودر  البیكنج  الخمیرة،  والدبس، 
الصلصات  الخل،  الخردل،  الملح،  للخبیز)، 

(التوابل)، البھارات، الثلج 
In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(489)

Trade Mark No.:13245   13245 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 25/02/2007  25/02/2007 : التاریخ
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 

األرز،  السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
التابیوكا، الساجو، القھوة الصناعیة او بدائل القھوة، 
الحبوب،  من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقیق 
والحلویات،  والكعك  والبسكویت  الفطائر  الخبز، 
المثلجات، العسل، العسل األسود والدبس، الخمیرة، 
الخردل،  الملح،  للخبیز)،  (مسحوق  باودر  البیكنج 

الخل، الصلصات (التوابل)، البھارات، الثلج 

In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 
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(490)

Trade Mark No.:13246   13246 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 25/02/2007  25/02/2007 : التاریخ
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 

األرز،  السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
التابیوكا، الساجو، القھوة الصناعیة او بدائل القھوة، 
الحبوب،  من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقیق 
والحلویات،  والكعك  والبسكویت  الفطائر  الخبز، 
المثلجات، العسل، العسل األسود والدبس، الخمیرة، 
الخردل،  الملح،  للخبیز)،  (مسحوق  باودر  البیكنج 

الخل، الصلصات (التوابل)، البھارات، الثلج 

In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(491)

Trade Mark No.:13247   13247 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 25/02/2007  25/02/2007 : التاریخ
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 

األرز،  السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
التابیوكا، الساجو، القھوة الصناعیة او بدائل القھوة، 
الحبوب،  من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقیق 
والحلویات،  والكعك  والبسكویت  الفطائر  الخبز، 
المثلجات، العسل، العسل األسود والدبس، الخمیرة، 
الخردل،  الملح،  للخبیز)،  (مسحوق  باودر  البیكنج 

الخل، الصلصات (التوابل)، البھارات، الثلج 

In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 
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Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(492)

Trade Mark No.:13248   13248 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 25/02/2007  25/02/2007 : التاریخ
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 

األرز،  السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
التابیوكا، الساجو، القھوة الصناعیة او بدائل القھوة، 
الحبوب،  من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقیق 
والحلویات،  والكعك  والبسكویت  الفطائر  الخبز، 
المثلجات، العسل، العسل األسود والدبس، الخمیرة، 
الخردل،  الملح،  للخبیز)،  (مسحوق  باودر  البیكنج 

الخل، الصلصات (التوابل)، البھارات، الثلج 

In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(493)

Trade Mark No.:13249   13249 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 25/02/2007  25/02/2007 : التاریخ
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 

السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
األرز، التابیوكا، الساجو، القھوة الصناعیة او 
بدائل القھوة، الدقیق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب، الخبز، الفطائر والبسكویت والكعك 
األسود  العسل  العسل،  المثلجات،  والحلویات، 
(مسحوق  باودر  البیكنج  الخمیرة،  والدبس، 
الصلصات  الخل،  الخردل،  الملح،  للخبیز)، 

(التوابل)، البھارات، الثلج 
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In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(494)

Trade Mark No.:13250   13250 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 25/02/2007  25/02/2007 : التاریخ
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 

السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
األرز، التابیوكا، الساجو، القھوة الصناعیة او 
بدائل القھوة، الدقیق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب، الخبز، الفطائر والبسكویت والكعك 
األسود  العسل  العسل،  المثلجات،  والحلویات، 
(مسحوق  باودر  البیكنج  الخمیرة،  والدبس، 
الصلصات  الخل،  الخردل،  الملح،  للخبیز)، 

(التوابل)، البھارات، الثلج 
In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(495)

Trade Mark No.:13251   13251 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 26/02/2007  26/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Mortadella  من اجل : مرتدیال
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In the name of: Al-Haya Food 
Industries Co. 

بأسم : شركة الحیاة للصناعات الغذائیھ 

Address: Al-Eazaria (Bethany)  العنوان : العیزریة
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا- شارع القدس-عمارة

بنك القاھرة عمان القدیم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(496)

Trade Mark No.:13252   13252 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 26/02/2007  26/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Mortadella  من اجل : مرتدیال
In the name of: Al-Haya Food 
Industries Co. 

بأسم : شركة الحیاة للصناعات الغذائیھ 

Address: Al-Eazaria (Bethany)  العنوان : العیزریة
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا- شارع القدس-عمارة

بنك القاھرة عمان القدیم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(497)

Trade Mark No.:13253   13253 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 03/03/2007  03/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
preparations and substances; 
Pharmaceutical preparations and 
substances for immunotherapy 

 ، صیدالنیة  ومواد  مستحضرات   : اجل  من 
مستحضرات ومواد صیدالنیة لعالج المناعة 

In the name of: ASTELLAS Pharma 
Inc. 

بأسم : أستیالس فارما إنك. 

Address: 3-11, Nihonbashi-Honcho, 
2-Chome,Chuo-Ku, Tokyo, Japan 

 ، ھونتشو   - نیھونباشي   ،3-11  : العنوان 
2-تشومة ، تشیو-كو ، طوكیو ، الیابان 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1
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(498)

Trade Mark No.:13254   13254 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 03/03/2007  03/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; 
office functions; commercial, industrial 
and business management assistance; 
business appraisals; advisory services for 
business management; market research; 
marketing studies; statistical information 
(business); preparation of statements 
of accounts; bookkeeping; business 
research; public relations; publication 
of publicity texts; issuing of publicity 
leaflets; retail services provided through 
mobile telecommunications means; 
retail services provided on-line, through 
networks or other electronic means using 
electronically digitised information; 
computer database management; 
association services, namely, promoting 
the interests of banks, credit unions, and 
other regulated financial institutions; all 
included in class 35. 

لالعمال،  التنفیذیة  االدارة  الدعایة،   : اجل  من 
المساعدة  المكتبیة،  المھام  االعمال،  إدارة 
واالعمال،  والصناعیة  التجاریة  االدارة  في 
لالدارة  االستشاریة  الخدمات  االعمال،  تقییم 
بالسوق،  المتعلقة  االبحاث  لالعمال،  التنفیذیة 
دراسات التسویق، معلومات احصائیة (المتعلقة 
باألعمال)، تجھیز كشوفات حسابات، المحاسبة، 
نشر  العامة،  العالقات  باالعمال،  تتعلق  ابحاث 
النصوص االعالمیة، اصدار النشرات االعالمیة، 
خدمات البیع بالمفرق المزودة بوسائل االتصال 
الخلیوي، خدمات البیع بالمفرق المزودة بطرق 
الكترونیة من خالل شبكات أو وسائل الكترونیة 
رقمیة،  الكترونیة  معلومات  باستعمال  اخرى 
مؤسسیة  خدمات  الحاسوب،  بیانات  إدارة 
واتحادات  البنوك  مصالح  تعزیز  وتحدیدا 
اخرى،  منظمة  مصرفیة  ومؤسسات  التسلیف 

جمیعھا مشمولة في الصنف 35. 
In the name of: MasterCard 
International Incorporated ,A 
Delaware Corporation 

ربو  اینكو  ناشینال  انتر  كارد  ماستر   : بأسم 
ریتد 

Address: 2000 Purchase Street 
, Purchase, New York 10577-
2509,U.S.A. 

بیرتشیز  ستریت  2000بیرتشیز   : العنوان 
المتحدة  الوالیات   10577-2509 نیویورك 

االمریكیة 
Address for Services:    عنوان التبلیغ : ص.ب74,رام اللة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(499)

Trade Mark No.:13255   13255 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 03/03/2007  03/03/2007 : التاریخ
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المصرفیة  الخدمات  المالیة،  الخدمات  النقدیة،  الشؤون  المالیة،  الشؤون  التأمین،  خدمات   : اجل  من 
قیمتھا  المخزنة  البطاقات  وخدمات  السحب  وبطاقات  الدین  وبطاقات  االئتمان  بطاقات  توفیر  واالئتمانیة، 
والمسددة مسبقا، الخدمات البنكیة والدفع واالئتمان والدین والمحاسبة وسحب النقد وخدمة الوصول إلى 
السحب  وبطاقة  المدین  وبطاقة  االئتمان  بطاقة  خدمات  الفواتیر،  دفع  خدمات  قیمتھا،  المخزنة  اإلیداعات 
والبطاقة المدفوعة مسبقا والبطاقة المخزنة قیمتھا، خدمات التحقق من الشیكات وصرف الشیكات، خدمات 
االتصاالت  خالل  من  أو  الحاسوب  بیانات  خالل  من  الكترونیا  المالیة  المعامالت  معالجة  اآللي،  الصراف 
الھاتفیة وفي نقطة البیع، خدمات معالجة المعامالت المالیة من قبل حاملي البطاقة بواسطة آالت الصرف 
اآللي،  الصرف  آالت  خالل  من  البطاقة  لحاملي  النقود  وسحوبات  وإیداعات  حساب  تفاصیل  توفیر  اآللي، 
والمستندات  السیاحیة  الشیكات  واسترداد  إصدار  السفر،  تأمین  خدمات  والتفویض،  التسدید  خدمات 
وفك  البیانات  ترمیز  المالیة،  المعلومات  صحة  على  المصادقة  الدافع،  على  المصادقة  خدمات  السیاحیة، 
ترمیز المعلومات المالیة، صیانة السجالت المالیة، تحویل األموال الكترونیا وخدمات تبادل العمالت، نشر 
المحفظة  خدمات  اآللي،  الدفع  خدمات  األخرى،  الحاسوب  وشبكات  االنترنت  خالل  من  المالیة  المعلومات 
بطاقة  وخدمات  االلكتروني  الدفع  وخدمات  العمالت  تحویل  وخدمات  الكترونیا  النقود  توفیر  االلكترونیة، 
المكالمات الھاتفیة المسددة مسبقا وخدمات صرف األموال وتفویض بالمعامالت وخدمات التسویة، توفیر 
خدمات االئتمان والدین بواسطة أجھزة التعریف بموجات المذیاع (المتلقي)، توفیر خدمات االئتمان والدین 
الشیكات،  من  التحقق  خدمات  السفر،  على  التأمین  خدمات  الھاتفیة،  االتصاالت  واجھزة  االتصال  بوسائل 
خدمات إصدار واسترداد الشیكات السیاحیة والمستندات السیاحیة، توفیر الخدمات المالیة لدعم خدمات البیع 
بالمفرق المزودة من خالل وسائل االتصاالت الخلویة وتشمل خدمات الدفع من خالل األجھزة الالسلكیة، 
توفیر الخدمات المالیة لدعم خدمات البیع بالمفرق المزودة الكترونیا من خالل الشبكات أو وسائل الكترونیة 
األمن للقیمة وتشمل  التبادل  المرقمة الكترونیا، خدمات تبادل القیمة وتحدیدا  أخرى باستعمال المعلومات 
النقود االلكترونیة من خالل شبكات الحاسوب والتي یمكن الحصول علیھا بواسطة البطاقات الذكیة (السمارت 
كاردز)، خدمات دفع الفواتیر المزودة من خالل شبكة الوبسایت، الخدمات المصرفیة االلكترونیة المتصلة، 
الخدمات المالیة المزودة عبر الھاتف وبواسطة شبكة حاسوب عالمیة أو من خالل االنترنت، توفیر الخدمات 
المالیة بواسطة شبكة حاسوب عالمیة أو من خالل االنترنت، خدمات األموال غیر المنقولة، خدمات األمالك 
المتعلقة  التأمین  خدمات  األمالك،  ألصحاب  تأمین  المنقولة،  غیر  األموال  تأمین  خدمات  المنقولة،  غیر 
باألمالك، تمویل األموال غیر المنقولة، سمسرة األموال غیر المنقولة، تثمین األموال غیر المنقولة، خدمات 
وكالة األموال غیر المنقولة، تقدیر األموال غیر المنقولة، إدارة األموال غیر المنقولة، إدارة الشؤون المالیة 
بتطویر  المتعلقة  المالیة  الخدمات  المنقولة،  غیر  لألموال  قروض  توفیر  المنقولة،  غیر  باألموال  الملعقة 
األموال غیر المنقولة، خدمات السمسرة المالیة المتعلقة باألموال غیر المنقولة، الخدمات المالیة المتعلقة 
قروض  اتفاقیات  تنظیم  المنقولة،  غیر  األموال  لشراء  المالیة  الخدمات  والبنایات،  المنقولة  غیر  باألمالك 
مكفولة باألموال غیر المنقولة، تنظیم الشراكة في األموال غیر المنقولة، تنظیم توفیر األموال لشراء األموال 
غیر المنقولة، استثمار رأس المال  فوائد من األموال  على  والحصول  في اقتناء  غیر المنقولة، المساعدة 
في الحصول  غیر المنقولة، خدمات االستثمار في األمالك التجاریة، الخدمات المالیة المتعلقة  في األموال 
على األمالك، الخدمات المالیة المتعلقة ببیع األمالك، التقدیر المالي لألمالك من نوع الملك، التقدیر المالي 
لألمالك المؤجرة، تنظیم تأجیر األموال غیر المنقولة، تأجیر األمالك، تنظیم ایجارات األمالك غیر المنقولة، 
المتعلقة  إدارة االرث  الملك، خدمات  نوع  من  االمالك  تأجیر  المنقولة،  غیر  االموال  تأجیر  األمالك،  تأجیر 
بمعامالت األمالك غیر المنقولة، تقدیر األمالك، إدارة سندات األمالك، إدارة األمالك، خدمات تقدیم المشورة 
المتعلقة بملكیة األموال غیر المنقولة، خدمات تقدیم المشورة المتعلقة بتقدیر األموال غیر المنقولة، خدمات 
المنشورة ألمالك الشركات، خدمات المعلومات المحوسبة المتعلقة باألموال غیر المنقولة، خدمات المشورة 
المتعلقة باالموال غیر المنقولة، توفیر خدمات المعلومات االستشاریة المتعلقة باالموال غیر المنقولة، توفیر 
االبحاث  خدمات  العقارات،  بسوق  المتعلقة  المعلومات  توفیر  المنقولة،  غیر  باالمالك  المتعلقة  المعلومات 
المتعلقة بالحصول على األمالك غیر المنقولة، خدمات األبحاث المتعلقة ببیع األموال غیر المنقولة في المزاد 

العلني، جمیعھا مشمولة في الصنف 36.
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In Respect of: : Insurance services; financial affairs; monetary affairs; financial services; 
banking and credit services; providing credit card, debit card, charge card and stored value 
prepaid card services; banking, payment, credit, debit, charge, cash disbursement, stored 
value deposit access services; bill payment services; credit card, debit card, charge card, pre-
paid card and stored value card services; cheque verification and check cashing services; 
automated teller machine services; processing of financial transactions both on-line via a 
computer database or via telecommunications and at point of sale; processing services for 
financial transactions by card holders via automatic teller machines; the provision of balance 
details, deposits and withdrawals of money to card holders via automatic teller machines; 
settlement and authorization services; travel insurance services; issuing and redemption 
of travellers cheques and travel vouchers; payer authentication services; verification of 
financial information; data encryption and decryption of financial information; maintenance 
of financial records; electronic funds transfer and currency exchange services; dissemination 
of financial information via the internet and other computer networks; remote payment 
services; stored value electronic purse services; providing electronic funds and currency 
transfer services, electronic payments services, prepaid telephone calling card services, cash 
disbursement services, and transaction authorisation and settlement services; provision of 
debit and credit services by means of radio frequency identification devices (transponders); 
provision of debit and credit services by means of communication and telecommunication 
devices; travel insurance services; cheque verification services; issuing and redemption 
services all relating to travellers cheques and travel vouchers; the provision of financial 
services for the support of retail services provided through mobile telecommunications 
means, including payment services through wireless devices; the provision of financial 
services for the support of retail services provided on-line, through networks or other 
electronic means using electronically digitised information; value exchange services, namely, 
the secure exchange of value, including electronic cash, over computer networks accessible 
by means of smartcards; bill payment services provided through a website; on-line banking; 
financial services provided over the telephone and by means of a global computer network 
or the internet; provision of financial services by means of a global computer network or the 
internet; real estate services; real estate property services; real estate insurance services; 
insurance for property owners; insurance services relating to property; real estate financing; 
real estate brokerage; real estate appraisals; real estate agency services; evaluation of real 
estate; real estate administration; administration of financial affairs relating to real estate; 
provision of real estate loans; financing services relating to real estate development; financial 
brokerage services for real estate; financial services relating to real estate property and 
buildings; financial services for the purchase of real estate; arranging of loan agreements 
secured on real estate; arranging of shared ownership of real estate; arranging the provision 
of finance for real estate purchase; assisting in the acquisition of and interests in real estate; 
capital investment in real estate; commercial property investment services; financial services 
relating to the acquisition of property; financial services relating to the sale of property; 
financial valuation of freehold property; financial valuation of leasehold property; arranging 
letting of real estate; arranging of leases of real estate; leasing of property; leasing of real estate 
property; leasing of freehold property; estate management services relating to transactions 
in real property; valuation of property; property portfolio management; management of 
property; advisory services relating to real estate ownership; advisory services relating to 
real estate valuations; corporate real estate advisory services; computerized information 
services relating to real estate; consultation services relating to real estate; provision of 
information consultation services relating to real estate; provision of information relating 
to real estate property; provision of information relating to the property market; research 
services relating to real estate acquisition; research services relating to real estate auctions; 
all included in class 36. 
In the name of: MasterCard 
International Incorporated, 

بأسم : ماستر كارد انترناشیونال انكوربوریتد 
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Address: 2000 Purchase Street, 
Purchase, New York 10577-2509, 
U.S.A. 

\بیرتشیز  ستریت  2000بیرتشیز   : العنوان 
نیویورك 2509-10577\الوالیات المتحدة 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : ص.ب74,رام اللة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(500)

Trade Mark No.:13256   13256 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 03/03/2007  03/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; 
office functions; commercial, industrial 
and business management assistance; 
business appraisals; advisory services for 
business management; market research; 
marketing studies; statistical information 
(business); preparation of statements 
of accounts; bookkeeping; business 
research; public relations; publication of 
publicity texts; issuing of publicity leaflets; 
retail services provided through mobile 
telecommunications means; retail services 
provided on-line, through networks or 
other electronic means using electronically 
digitised information; computer database 
management; association services, namely, 
promoting the interests of banks, credit 
unions, and other regulated financial 
institutions; all included in class 35. 

لالعمال،  التنفیذیة  االدارة  الدعایة،   : اجل  من 
المساعدة  المكتبیة،  المھام  االعمال،  إدارة 
واالعمال،  والصناعیة  التجاریة  االدارة  في 
لالدارة  االستشاریة  الخدمات  االعمال،  تقییم 
بالسوق،  المتعلقة  االبحاث  لالعمال،  التنفیذیة 
دراسات التسویق، معلومات احصائیة (المتعلقة 
باألعمال)، تجھیز كشوفات حسابات، المحاسبة، 
نشر  العامة،  العالقات  باالعمال،  تتعلق  ابحاث 
النصوص االعالمیة، اصدار النشرات االعالمیة، 
خدمات البیع بالمفرق المزودة بوسائل االتصال 
الخلیوي، خدمات البیع بالمفرق المزودة بطرق 
الكترونیة من خالل شبكات أو وسائل الكترونیة 
رقمیة،  الكترونیة  معلومات  باستعمال  اخرى 
مؤسسیة  خدمات  الحاسوب،  بیانات  إدارة 
واتحادات  البنوك  مصالح  تعزیز  وتحدیدا 
اخرى،  منظمة  مصرفیة  ومؤسسات  التسلیف 

جمیعھا مشمولة في الصنف 35. 
In the name of: MasterCard 
International Incorporated 
,ADelaware Corporation 

بأسم : ماستركارد انتر ناشینال اینكو ربو ریتد 

Address: 2000 Purchase Street, 
Purchase, New York 10577-2509, 
U.S.A. 

بیرتشیز  ستریت  2000بیرتشیز   : العنوان 
المتحدة  الوالیات   10577-9509 نیویورك 

االمریكیة 
Address for Services:    عنوان التبلیغ : ص.ب74,رام اللة
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(501) 

Trade Mark No.:13257   13257 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 03/03/2007  03/03/2007 : التاریخ
من اجل : خدمات التأمین، الشؤون المالیة، الشؤون النقدیة، الخدمات المالیة، الخدمات المصرفیة واالئتمانیة، توفیر 
بطاقات االئتمان وبطاقات الدین وبطاقات السحب وخدمات البطاقات المخزنة قیمتھا والمسددة مسبقا، الخدمات البنكیة 
والدفع واالئتمان والدین والمحاسبة وسحب النقد وخدمة الوصول إلى اإلیداعات المخزنة قیمتھا، خدمات دفع الفواتیر، 
خدمات  قیمتھا،  المخزنة  والبطاقة  مسبقا  المدفوعة  والبطاقة  السحب  وبطاقة  المدین  وبطاقة  االئتمان  بطاقة  خدمات 
بیانات  من خالل  الكترونیا  المالیة  المعامالت  اآللي، معالجة  الصراف  خدمات  الشیكات،  وصرف  الشیكات  من  التحقق 
المعامالت المالیة من قبل حاملي البطاقة  نقطة البیع، خدمات معالجة  الھاتفیة وفي  أو من خالل االتصاالت  الحاسوب 
بواسطة آالت الصرف اآللي، توفیر تفاصیل حساب وإیداعات وسحوبات النقود لحاملي البطاقة من خالل آالت الصرف 
السیاحیة،  والمستندات  السیاحیة  الشیكات  واسترداد  إصدار  السفر،  تأمین  التسدید والتفویض، خدمات  اآللي، خدمات 
خدمات المصادقة على الدافع، المصادقة على صحة المعلومات المالیة، ترمیز البیانات وفك ترمیز المعلومات المالیة، 
نشر المعلومات المالیة من خالل االنترنت  العمالت،  الكترونیا وخدمات تبادل  صیانة السجالت المالیة، تحویل األموال 
وشبكات الحاسوب األخرى، خدمات الدفع اآللي، خدمات المحفظة االلكترونیة، توفیر النقود الكترونیا وخدمات تحویل 
العمالت وخدمات الدفع االلكتروني وخدمات بطاقة المكالمات الھاتفیة المسددة مسبقا وخدمات صرف األموال وتفویض 
(المتلقي)،  المذیاع  بموجات  التعریف  أجھزة  بواسطة  والدین  االئتمان  خدمات  توفیر  التسویة،  وخدمات  بالمعامالت 
توفیر خدمات االئتمان والدین بوسائل االتصال واجھزة االتصاالت الھاتفیة، خدمات التأمین على السفر، خدمات التحقق 
من الشیكات، خدمات إصدار واسترداد الشیكات السیاحیة والمستندات السیاحیة، توفیر الخدمات المالیة لدعم خدمات 
توفیر  األجھزة الالسلكیة،  االتصاالت الخلویة وتشمل خدمات الدفع من خالل  البیع بالمفرق المزودة من خالل وسائل 
الخدمات المالیة لدعم خدمات البیع بالمفرق المزودة الكترونیا من خالل الشبكات أو وسائل الكترونیة أخرى باستعمال 
االلكترونیة من خالل  النقود  وتشمل  األمن للقیمة  التبادل  وتحدیدا  القیمة  تبادل  الكترونیا، خدمات  المرقمة  المعلومات 
شبكات الحاسوب والتي یمكن الحصول علیھا بواسطة البطاقات الذكیة (السمارت كاردز)، خدمات دفع الفواتیر المزودة 
الھاتف وبواسطة  عبر  المتصلة، الخدمات المالیة المزودة  المصرفیة االلكترونیة  من خالل شبكة الوبسایت، الخدمات 
خالل  من  أو  عالمیة  حاسوب  شبكة  بواسطة  المالیة  الخدمات  توفیر  االنترنت،  خالل  من  أو  عالمیة  حاسوب  شبكة 
تأمین  المنقولة،  غیر  األموال  تأمین  خدمات  المنقولة،  غیر  األمالك  خدمات  المنقولة،  غیر  األموال  خدمات  االنترنت، 
ألصحاب األمالك، خدمات التأمین المتعلقة باألمالك، تمویل األموال غیر المنقولة، سمسرة األموال غیر المنقولة، تثمین 
األموال غیر المنقولة، خدمات وكالة األموال غیر المنقولة، تقدیر األموال غیر المنقولة، إدارة األموال غیر المنقولة، 
المالیة المتعلقة  الخدمات  غیر المنقولة،  باألموال غیر المنقولة، توفیر قروض لألموال  الملعقة  الشؤون المالیة  إدارة 
المتعلقة  المالیة  الخدمات  المنقولة،  غیر  باألموال  المتعلقة  المالیة  السمسرة  خدمات  المنقولة،  غیر  األموال  بتطویر 
باألمالك غیر المنقولة والبنایات، الخدمات المالیة لشراء األموال غیر المنقولة، تنظیم اتفاقیات قروض مكفولة باألموال 
غیر المنقولة، تنظیم الشراكة في األموال غیر المنقولة، تنظیم توفیر األموال لشراء األموال غیر المنقولة، المساعدة في 
اقتناء والحصول على فوائد من األموال غیر المنقولة، استثمار رأس المال في األموال غیر المنقولة، خدمات االستثمار 
في األمالك التجاریة، الخدمات المالیة المتعلقة في الحصول على األمالك، الخدمات المالیة المتعلقة ببیع األمالك، التقدیر 
األمالك،  تأجیر  المنقولة،  غیر  األموال  تأجیر  تنظیم  المؤجرة،  لألمالك  المالي  التقدیر  الملك،  نوع  من  لألمالك  المالي 
تنظیم ایجارات األمالك غیر المنقولة، تأجیر األمالك، تأجیر االموال غیر المنقولة، تأجیر االمالك من نوع الملك، خدمات 
إدارة االرث المتعلقة بمعامالت األمالك غیر المنقولة، تقدیر األمالك، إدارة سندات األمالك، إدارة األمالك، خدمات تقدیم 
المشورة المتعلقة بملكیة األموال غیر المنقولة، خدمات تقدیم المشورة المتعلقة بتقدیر األموال غیر المنقولة، خدمات 
المتعلقة  المشورة  المنقولة، خدمات  غیر  باألموال  المتعلقة  المعلومات المحوسبة  ألمالك الشركات، خدمات  المنشورة 
باالموال غیر المنقولة، توفیر خدمات المعلومات االستشاریة المتعلقة باالموال غیر المنقولة، توفیر المعلومات المتعلقة 
باالمالك غیر المنقولة، توفیر المعلومات المتعلقة بسوق العقارات، خدمات االبحاث المتعلقة بالحصول على األمالك غیر 

المنقولة، خدمات األبحاث المتعلقة ببیع األموال غیر المنقولة في المزاد العلني، جمیعھا مشمولة في الصنف 36.
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In Respect of: Insurance services; financial affairs; monetary affairs; financial services; 
banking and credit services; providing credit card, debit card, charge card and stored value 
prepaid card services; banking, payment, credit, debit, charge, cash disbursement, stored 
value deposit access services; bill payment services; credit card, debit card, charge card, pre-
paid card and stored value card services; cheque verification and check cashing services; 
automated teller machine services; processing of financial transactions both on-line via a 
computer database or via telecommunications and at point of sale; processing services for 
financial transactions by card holders via automatic teller machines; the provision of balance 
details, deposits and withdrawals of money to card holders via automatic teller machines; 
settlement and authorization services; travel insurance services; issuing and redemption 
of travellers cheques and travel vouchers; payer authentication services; verification of 
financial information; data encryption and decryption of financial information; maintenance 
of financial records; electronic funds transfer and currency exchange services; dissemination 
of financial information via the internet and other computer networks; remote payment 
services; stored value electronic purse services; providing electronic funds and currency 
transfer services, electronic payments services, prepaid telephone calling card services, cash 
disbursement services, and transaction authorisation and settlement services; provision of 
debit and credit services by means of radio frequency identification devices (transponders); 
provision of debit and credit services by means of communication and telecommunication 
devices; travel insurance services; cheque verification services; issuing and redemption 
services all relating to travellers cheques and travel vouchers; the provision of financial 
services for the support of retail services provided through mobile telecommunications 
means, including payment services through wireless devices; the provision of financial 
services for the support of retail services provided on-line, through networks or other 
electronic means using electronically digitised information; value exchange services, namely, 
the secure exchange of value, including electronic cash, over computer networks accessible 
by means of smartcards; bill payment services provided through a website; on-line banking; 
financial services provided over the telephone and by means of a global computer network 
or the internet; provision of financial services by means of a global computer network or the 
internet; real estate services; real estate property services; real estate insurance services; 
insurance for property owners; insurance services relating to property; real estate financing; 
real estate brokerage; real estate appraisals; real estate agency services; evaluation of real 
estate; real estate administration; administration of financial affairs relating to real estate; 
provision of real estate loans; financing services relating to real estate development; financial 
brokerage services for real estate; financial services relating to real estate property and 
buildings; financial services for the purchase of real estate; arranging of loan agreements 
secured on real estate; arranging of shared ownership of real estate; arranging the provision 
of finance for real estate purchase; assisting in the acquisition of and interests in real estate; 
capital investment in real estate; commercial property investment services; financial services 
relating to the acquisition of property; financial services relating to the sale of property; 
financial valuation of freehold property; financial valuation of leasehold property; arranging 
letting of real estate; arranging of leases of real estate; leasing of property; leasing of real estate 
property; leasing of freehold property; estate management services relating to transactions 
in real property; valuation of property; property portfolio management; management of 
property; advisory services relating to real estate ownership; advisory services relating to 
real estate valuations; corporate real estate advisory services; computerized information 
services relating to real estate; consultation services relating to real estate; provision of 
information consultation services relating to real estate; provision of information relating 
to real estate property; provision of information relating to the property market; research 
services relating to real estate acquisition; research services relating to real estate auctions; 
all included in class 36. 
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In the name of: MasterCard 
International Incorporated 
,ADelaware Corporation 

ربو  اینكو  ناشینال  انتر  كارد  ماستر   : بأسم 
ریتد 

Address: 2000 Purchase Street, 
Purchase, New York 10577-2509, 
U.S.A. 

بیرتشیز  ستریت  2000بیرتشیز   : العنوان 
المتحدة  الوالیات   10577-9509 نیویورك 

االمریكیة 
Address for Services:    عنوان التبلیغ : ص.ب74,رام اللة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(502)

Trade Mark No.:13258   13258 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 03/03/2007  03/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; 
office functions; commercial, industrial 
and business management assistance; 
business appraisals; advisory services for 
business management; market research; 
marketing studies; statistical information 
(business); preparation of statements 
of accounts; bookkeeping; business 
research; public relations; publication of 
publicity texts; issuing of publicity leaflets; 
retail services provided through mobile 
telecommunications means; retail services 
provided on-line, through networks or 
other electronic means using electronically 
digitised information; computer database 
management; association services, namely, 
promoting the interests of banks, credit 
unions, and other regulated financial 
institutions; all included in class 35. 

لالعمال،  التنفیذیة  االدارة  الدعایة،   : اجل  من 
المساعدة  المكتبیة،  المھام  االعمال،  إدارة 
واالعمال،  والصناعیة  التجاریة  االدارة  في 
لالدارة  االستشاریة  الخدمات  االعمال،  تقییم 
بالسوق،  المتعلقة  االبحاث  لالعمال،  التنفیذیة 
دراسات التسویق، معلومات احصائیة (المتعلقة 
باألعمال)، تجھیز كشوفات حسابات، المحاسبة، 
نشر  العامة،  العالقات  باالعمال،  تتعلق  ابحاث 
النصوص االعالمیة، اصدار النشرات االعالمیة، 
خدمات البیع بالمفرق المزودة بوسائل االتصال 
الخلیوي، خدمات البیع بالمفرق المزودة بطرق 
الكترونیة من خالل شبكات أو وسائل الكترونیة 
رقمیة،  الكترونیة  معلومات  باستعمال  اخرى 
مؤسسیة  خدمات  الحاسوب،  بیانات  إدارة 
واتحادات  البنوك  مصالح  تعزیز  وتحدیدا 
اخرى،  منظمة  مصرفیة  ومؤسسات  التسلیف 

جمیعھا مشمولة في الصنف 35. 
In the name of: MasterCard 
International Incorporated ,A 
Delaware Corporation 

ربو  اینكو  ناشینال  انتر  كارد  ماستر   : بأسم 
ریتد 

Address: 2000 Purchase Street 
, Purchase, New York 10577-
2509,U.S.A. 

بیرتشیز  ستریت  2000بیرتشیز   : العنوان 
المتحدة  الوالیات   10577-2509 نیویورك 

االمریكیة 
Address for Services:    عنوان التبلیغ : ص.ب74,رام اللة
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(503)

Trade Mark No.:13259   13259 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 03/03/2007  03/03/2007 : التاریخ
من اجل : خدمات التأمین، الشؤون المالیة، الشؤون النقدیة، الخدمات المالیة، الخدمات المصرفیة واالئتمانیة، توفیر 
بطاقات االئتمان وبطاقات الدین وبطاقات السحب وخدمات البطاقات المخزنة قیمتھا والمسددة مسبقا، الخدمات البنكیة 
والدفع واالئتمان والدین والمحاسبة وسحب النقد وخدمة الوصول إلى اإلیداعات المخزنة قیمتھا، خدمات دفع الفواتیر، 
والبطاقة المخزنة قیمتھا، خدمات  وبطاقة السحب والبطاقة المدفوعة مسبقا  خدمات بطاقة االئتمان وبطاقة المدین 
التحقق من الشیكات وصرف الشیكات، خدمات الصراف اآللي، معالجة المعامالت المالیة الكترونیا من خالل بیانات 
الحاسوب أو من خالل االتصاالت الھاتفیة وفي نقطة البیع، خدمات معالجة المعامالت المالیة من قبل حاملي البطاقة 
بواسطة آالت الصرف اآللي، توفیر تفاصیل حساب وإیداعات وسحوبات النقود لحاملي البطاقة من خالل آالت الصرف 
اآللي، خدمات التسدید والتفویض، خدمات تأمین السفر، إصدار واسترداد الشیكات السیاحیة والمستندات السیاحیة، 
خدمات المصادقة على الدافع، المصادقة على صحة المعلومات المالیة، ترمیز البیانات وفك ترمیز المعلومات المالیة، 
صیانة السجالت المالیة، تحویل األموال الكترونیا وخدمات تبادل العمالت، نشر المعلومات المالیة من خالل االنترنت 
وخدمات  الكترونیا  النقود  توفیر  االلكترونیة،  المحفظة  خدمات  اآللي،  الدفع  خدمات  األخرى،  الحاسوب  وشبكات 
تحویل العمالت وخدمات الدفع االلكتروني وخدمات بطاقة المكالمات الھاتفیة المسددة مسبقا وخدمات صرف األموال 
المذیاع  بموجات  التعریف  أجھزة  بواسطة  والدین  االئتمان  خدمات  توفیر  التسویة،  وخدمات  بالمعامالت  وتفویض 
(المتلقي)، توفیر خدمات االئتمان والدین بوسائل االتصال واجھزة االتصاالت الھاتفیة، خدمات التأمین على السفر، 
الخدمات  توفیر  السیاحیة،  والمستندات  السیاحیة  الشیكات  واسترداد  إصدار  خدمات  الشیكات،  من  التحقق  خدمات 
خالل  من  الدفع  خدمات  وتشمل  الخلویة  االتصاالت  وسائل  خالل  من  المزودة  بالمفرق  البیع  خدمات  لدعم  المالیة 
األجھزة الالسلكیة، توفیر الخدمات المالیة لدعم خدمات البیع بالمفرق المزودة الكترونیا من خالل الشبكات أو وسائل 
الكترونیة أخرى باستعمال المعلومات المرقمة الكترونیا، خدمات تبادل القیمة وتحدیدا التبادل األمن للقیمة وتشمل 
النقود االلكترونیة من خالل شبكات الحاسوب والتي یمكن الحصول علیھا بواسطة البطاقات الذكیة (السمارت كاردز)، 
خدمات دفع الفواتیر المزودة من خالل شبكة الوبسایت، الخدمات المصرفیة االلكترونیة المتصلة، الخدمات المالیة 
المزودة عبر الھاتف وبواسطة شبكة حاسوب عالمیة أو من خالل االنترنت، توفیر الخدمات المالیة بواسطة شبكة 
حاسوب عالمیة أو من خالل االنترنت، خدمات األموال غیر المنقولة، خدمات األمالك غیر المنقولة، خدمات تأمین 
المنقولة،  غیر  األموال  تمویل  باألمالك،  المتعلقة  التأمین  خدمات  األمالك،  ألصحاب  تأمین  المنقولة،  غیر  األموال 
األموال  تقدیر  المنقولة،  غیر  األموال  وكالة  خدمات  المنقولة،  غیر  األموال  تثمین  المنقولة،  غیر  األموال  سمسرة 
قروض  توفیر  المنقولة،  غیر  باألموال  الملعقة  المالیة  الشؤون  إدارة  المنقولة،  غیر  األموال  إدارة  المنقولة،  غیر 
المتعلقة  المالیة  خدمات السمسرة  غیر المنقولة،  األموال  بتطویر  الخدمات المالیة المتعلقة  المنقولة،  غیر  لألموال 
والبنایات، الخدمات المالیة لشراء األموال  باألموال غیر المنقولة، الخدمات المالیة المتعلقة باألمالك غیر المنقولة 
غیر المنقولة، تنظیم اتفاقیات قروض مكفولة باألموال غیر المنقولة، تنظیم الشراكة في األموال غیر المنقولة، تنظیم 
غیر المنقولة،  من األموال  فوائد  على  لشراء األموال غیر المنقولة، المساعدة في اقتناء والحصول  توفیر األموال 
استثمار رأس المال في األموال غیر المنقولة، خدمات االستثمار في األمالك التجاریة، الخدمات المالیة المتعلقة في 
الحصول على األمالك، الخدمات المالیة المتعلقة ببیع األمالك، التقدیر المالي لألمالك من نوع الملك، التقدیر المالي 
لألمالك المؤجرة، تنظیم تأجیر األموال غیر المنقولة، تأجیر األمالك، تنظیم ایجارات األمالك غیر المنقولة، تأجیر 
األمالك، تأجیر االموال غیر المنقولة، تأجیر االمالك من نوع الملك، خدمات إدارة االرث المتعلقة بمعامالت األمالك 
غیر المنقولة، تقدیر األمالك، إدارة سندات األمالك، إدارة األمالك، خدمات تقدیم المشورة المتعلقة بملكیة األموال غیر 
المنقولة، خدمات تقدیم المشورة المتعلقة بتقدیر األموال غیر المنقولة، خدمات المنشورة ألمالك الشركات، خدمات 
المعلومات المحوسبة المتعلقة باألموال غیر المنقولة، خدمات المشورة المتعلقة باالموال غیر المنقولة، توفیر خدمات 
توفیر  المنقولة،  غیر  باالمالك  المتعلقة  المعلومات  توفیر  المنقولة،  غیر  باالموال  المتعلقة  االستشاریة  المعلومات 
المعلومات المتعلقة بسوق العقارات، خدمات االبحاث المتعلقة بالحصول على األمالك غیر المنقولة، خدمات األبحاث 

المتعلقة ببیع األموال غیر المنقولة في المزاد العلني، جمیعھا مشمولة في الصنف 36.
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In Respect of: Insurance services; financial affairs; monetary affairs; financial services; 
banking and credit services; providing credit card, debit card, charge card and stored value 
prepaid card services; banking, payment, credit, debit, charge, cash disbursement, stored 
value deposit access services; bill payment services; credit card, debit card, charge card, pre-
paid card and stored value card services; cheque verification and check cashing services; 
automated teller machine services; processing of financial transactions both on-line via a 
computer database or via telecommunications and at point of sale; processing services for 
financial transactions by card holders via automatic teller machines; the provision of balance 
details, deposits and withdrawals of money to card holders via automatic teller machines; 
settlement and authorization services; travel insurance services; issuing and redemption 
of travellers cheques and travel vouchers; payer authentication services; verification of 
financial information; data encryption and decryption of financial information; maintenance 
of financial records; electronic funds transfer and currency exchange services; dissemination 
of financial information via the internet and other computer networks; remote payment 
services; stored value electronic purse services; providing electronic funds and currency 
transfer services, electronic payments services, prepaid telephone calling card services, cash 
disbursement services, and transaction authorisation and settlement services; provision of 
debit and credit services by means of radio frequency identification devices (transponders); 
provision of debit and credit services by means of communication and telecommunication 
devices; travel insurance services; cheque verification services; issuing and redemption 
services all relating to travellers cheques and travel vouchers; the provision of financial 
services for the support of retail services provided through mobile telecommunications 
means, including payment services through wireless devices; the provision of financial 
services for the support of retail services provided on-line, through networks or other 
electronic means using electronically digitised information; value exchange services, namely, 
the secure exchange of value, including electronic cash, over computer networks accessible 
by means of smartcards; bill payment services provided through a website; on-line banking; 
financial services provided over the telephone and by means of a global computer network 
or the internet; provision of financial services by means of a global computer network or the 
internet; real estate services; real estate property services; real estate insurance services; 
insurance for property owners; insurance services relating to property; real estate financing; 
real estate brokerage; real estate appraisals; real estate agency services; evaluation of real 
estate; real estate administration; administration of financial affairs relating to real estate; 
provision of real estate loans; financing services relating to real estate development; financial 
brokerage services for real estate; financial services relating to real estate property and 
buildings; financial services for the purchase of real estate; arranging of loan agreements 
secured on real estate; arranging of shared ownership of real estate; arranging the provision 
of finance for real estate purchase; assisting in the acquisition of and interests in real estate; 
capital investment in real estate; commercial property investment services; financial services 
relating to the acquisition of property; financial services relating to the sale of property; 
financial valuation of freehold property; financial valuation of leasehold property; arranging 
letting of real estate; arranging of leases of real estate; leasing of property; leasing of real estate 
property; leasing of freehold property; estate management services relating to transactions 
in real property; valuation of property; property portfolio management; management of 
property; advisory services relating to real estate ownership; advisory services relating to 
real estate valuations; corporate real estate advisory services; computerized information 
services relating to real estate; consultation services relating to real estate; provision of 
information consultation services relating to real estate; provision of information relating 
to real estate property; provision of information relating to the property market; research 
services relating to real estate acquisition; research services relating to real estate auctions; 
all included in class 36. 
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In the name of: MasterCard 
International Incorporated ,A 
Delaware Corporation 

ربو  اینكو  ناشینال  انتر  كارد  ماستر   : بأسم 
ریتد 

Address: 2000 Purchase Street 
, Purchase, New York 10577-
2509,U.S.A. 

بیرتشیز  ستریت  2000بیرتشیز   : العنوان 
المتحدة  الوالیات   10577-2509 نیویورك 

االمریكیة 
Address for Services:    عنوان التبلیغ : ص.ب74,رام اللة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(504)

Trade Mark No.:13260   13260 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 2  2 : في الصنف
Date: 04/03/2007  04/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Trading of paints and 
wood and Crmide 

واالخشاب  الدھان  وتوزیع  تجارة   : اجل  من 
والكرمید ومستلزماتھا 

In the name of: AL- KARMEL FOR 
WOOD Tradingco. 

بأسم : شركة الكرمل لالخشاب والتجارة العامة 
المساھمھ الخصوصیة المحدودة 

Address: ramalah- betin  العنوان : رام اللة -بیتین
Address for Services :  ramalah- 
betin 

عنوان التبلیغ : رام اللة -بیتین 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(505)

Trade Mark No.:13261   13261 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 43  43 : في الصنف
Date: 04/03/2007  04/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Resort hotel, hotel, 
motel accommodation and restaurant 
services; apartment lodging services; 
making lodging reservations for 
others; accommodation and lodging 
booking and reservation service. 

من اجل : خدمات المنتجعات الفندقیة, الفنادق, 
االقامة في الموتیالت وخدمات المطاعم, خدمات 
شقق النزل, عمل حجز االقامة لالخرین, خدمات 

الحجز التسجیل واالقامة. 

In the name of: Days Inns 
Worldwide, Inc. 

بأسم : دیز انز ورلدواید, انك. 
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Address: One Sylvan Way, 
Parsippany, New Jersey 07054, 
U.S.A. 

بارسیباني,  ویھ,  سیلفان  ون   : العنوان 
المتحدة  الوالیات   ,07054 نیوجیرسي 

االمریكیة 
Address for Services:    AGIP - TMP Agents/  : التبلیغ  عنوان 

 P.O Box 3800 Al-Beereh
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(506)

Trade Mark No.:13263   13263 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 43  43 : في الصنف
Date: 04/03/2007  04/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Resort hotel, hotel, 
motel accommodation and restaurant 
services; apartment lodging services; 
making lodging reservations for 
others; accommodation and lodging 
booking and reservation service. 

من اجل : خدمات المنتجعات الفندقیة, الفنادق, 
االقامة في الموتیالت وخدمات المطاعم, خدمات 
شقق النزل, عمل حجز االقامة لالخرین, خدمات 

الحجز التسجیل واالقامة. 

In the name of: Days Inns 
Worldwide, Inc. 

بأسم : دیز انز ورلدواید, انك. 

Address: One Sylvan Way, 
Parsippany, New Jersey 07054, 
U.S.A. 

بارسیباني,  ویھ,  سیلفان  ون   : العنوان 
المتحدة  الوالیات   ,07054 نیوجیرسي 

االمریكیة 
Address for Services:    AGIP - TMP Agents/  : التبلیغ  عنوان 

 P.O Box 3800 Al-Beereh
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(507)

Trade Mark No.:13264   13264 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 43  43 : في الصنف
Date: 04/03/2007  04/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Resort hotel, hotel, 
motel accommodation and restaurant 
services; apartment lodging services; 
making lodging reservations for 
others; accommodation and lodging 
booking and reservation service. 

من اجل : خدمات المنتجعات الفندقیة, الفنادق, 
االقامة في الموتیالت وخدمات المطاعم, خدمات 
شقق النزل, عمل حجز االقامة لالخرین, خدمات 

الحجز التسجیل واالقامة. 

In the name of: Days Inns 
Worldwide, Inc. 

بأسم : دیز انز ورلدواید, انك. 
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Address: One Sylvan Way, 
Parsippany, New Jersey 07054, 
U.S.A. 

بارسیباني,  ویھ,  سیلفان  ون   : العنوان 
المتحدة  الوالیات   ,07054 نیوجیرسي 

االمریكیة 
Address for Services:    AGIP - TMP Agents/  : التبلیغ  عنوان 

 P.O Box 3800 Al-Beereh
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(508)

Trade Mark No.:13265   13265 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 31  31 : في الصنف
Date: 05/03/2007  05/03/2007 : التاریخ
In Respect of: TO Provide all 
agricultural Product and services 
and seats ,vegeatable and fruits 

من اجل : خدمات المنتوجات الزراعیة والحبوب 
والخضار والفواكھ 

In the name of: Shareket Taibat AL 
-E MARAT 

بأسم : شركة طیبات االمارات 

Address: AL- Bireh- Building AL- 
Wehady Tel 2973649- 0599426500 

الوحیدي  -عمارة  البیرة   : العنوان 
ت:2973649-0599426500 

Address for Services:   2973649- فاكس   - البیرة   : التبلیغ  عنوان 
 0599426500
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(509)

Trade Mark No.:13268   13268 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 06/03/2007  06/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical and 
medicinal preparations for humanuse 
treat liver disease and hematological 
diseases and disorders, including 
thrombocytopenia . 

من اجل : مستحضرات صیدلیة وطبیة لالستعمال 
وامراض  الكبد  مرض  لمعالجة  البشري 
واضطرابات الدم وتشمل قلة الصفیحات الدمویة 

In the name of: Glaxo Group Limited 
,Glaxo Wellcome House 

ویلكام  غالكسو  لیمتد،  غروب  غالكسو   : بأسم 
ھاوس 

Address: Glaxo Wellcome House 
Berkeley A venue, Greenford, 
Middlesex UB6 0NN, United Kingdom 

میدلسكس   ، افنیو،غرینفورد  بیركلي   : العنوان 
یو بي 6 .ان ان المملكة المتحدة 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : ص .ب74 ,رام اهللا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(510)

Trade Mark No.:13272   13272 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 12  12 : في الصنف
Date: 07/03/2007  07/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Automobiles; motor 
cars; trucks; vans (vehicles); busese 
(motore) ; propulsion mechnise 
for land vehicles; camping cars; 
Upholstery for vehicles; Ambulance; 
in class 12 . 

 ، السیارات  محركات  السیارات،   : اجل  من 
الشاحنات ، شاحنات صغیره ، سیارات ریاضیة ، 
محركات الحافالت ، الیات دفع المركبات االرضیة 
سیارات   ، المركبات  اثاث   ، التخییم  عربات   ،

االسعاف . 
In the name of: Great Wall Motor 
Company Limited 

بأسم : جریت وال موتور كومباني لیمتد 

Address: 2266 Chaoyang South 
Street,Baoding, Hebei,071000, China 

العنوان : 2266 تشاوبانج ساوثستریت ، ھیبي 
،071000 ، الصین 

Address for Services:    - اهللا  رام   -  (2282) ص.ب   : التبلیغ  عنوان 
فلسطین 
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(511)

Trade Mark No.:13273   13273 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 37  37 : في الصنف
Date: 10/03/2007  10/03/2007 : التاریخ
In Respect of: motor vehicle 
maintenance vehicle maintenance and 
repair;vehicle service stations; vehicle 
gas station; vehicle cleaning ; vehicle 
lubrication; anti-rust treatment for 
vehicles; vehicle polishing ; car wash; 
retreading of tires (tyres).in class 37 

المركبات  محركات  اصالح  و  صیانة   : اجل  من 
البنزین  محطات   ، المركبات  خدمات  محطات   ،
تزییت  خدمات   ، المركبات  تنظیف  خدمات   ،
المركبات  معالجة  خدمات   ، المركبات  محركات 
 ، المركبات  تلمیع  خدمات  للصدأ،  مضادة  بمواد 
تجدید  اعادة  خدمات   ، السیارات  غسیل  خدمات 

اطارات السیارات ، الواردة ضمن الصنف 37 
In the name of: Great Wall Motor 
Company Limited 

بأسم : جریت وال موتور كومباني لیمتد 

Address: 2266 Chaoyang South 
Street,Baoding, Hebei,071000, China 

العنوان : 2266 تشاوبانج ساوث ستریت ، ھیبي 
،071000 ، الصین 

Address for Services:    - اهللا  رام   -  (2282) ص.ب   : التبلیغ  عنوان 
فلسطین 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(512)

Trade Mark No.:13274   13274 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 07/03/2007  07/03/2007 : التاریخ
In Respect of: The paper and materials 
made of papers and cardboard and 
the materials made of cardboard and 
printed materials, newspapers and 
periodicals, Books and bookcase materials, 
photographic pictures, stationery, glue 
materials (relating to stationery and 
artist s materials) paint brushes, writing 
machine, and office requirements 
(excluding furniture), education and 
edification materials (excluding machines) 
and playcards, printing letters and 
klashes. 

من اجل : الورق والمواد المصنوعھ من الورق 
والورق المقوى (الكرتون ) والمواد المصنوعھ 
والنشرات  والصحف  المطبوعھ  والمواد  منھ 
والصور  التجلید  ومواد  والكتب  الدوریھ 
الصمغیھ  والمواد  والقرطاسیھ  الفوتوغرافیھ 
(المتعلقھ بالقرطاسیھ ومواد الفنانین ) وفراشي 
الدھان واآلالت الكاتبھ ولوازم المكاتب (باستثناء 
(باستثناء  والتھذیب  التعلیم  وادوات  االثاث) 
وحروف   ( (الشده  اللعب  واوراق   ( اآلالت 

الطباعھ والكلیشھات 
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In the name of: Al Sharekea Al 
falstenia Motaaddt Al wasaat 
Llkhadamat Al Aalameah al mosahma 
alkhsosya al mahdoda 

الوسائط  متعددة  الفلسطینیة  الشركة   : بأسم 
الخصوصیة  االعالمیةالمساھمة  للخدمات 

المحدودة 

Address: Rammallah  العنوان : رام اهللا/ عمارة خراز
Address for Services:    عمارة  - الشرفة  حي   - البیرة   : التبلیغ  عنوان 

المشرق العقاریة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(513)

Trade Mark No.:13275   13275 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 07/03/2007  07/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Tlecommunications/ 
wireless communication 

من اجل : االتصاالت السلكیة والالسلكیة 

In the name of: Sharkt al atsalat 
al flestenia al mosahma alama 
almahdoda 

المساھمة  الفلسطینیة  االتصاالت  شركة   : بأسم 
العامة المحدودة 

Address: Rammallah  العنوان : رام اهللا/ عمارة خراز
Address for Services:    عمارة  - الشرفة  حي   - البیرة   : التبلیغ  عنوان 

المشرق العقاریة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(514)

Trade Mark No.:13282   13282 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 11/03/2007  11/03/2007 : التاریخ
In Respect of: The advertising, 
promulgation, business administration 
and office tasks 

االعمال،  ادارة  والنشر،  االعالن   : اجل  من 
المھمات المكتبیة 

In the name of: sherket Enma’a 
Lelestethmar Walkhadamat 
Elmaleyeh Almosahema Alkhosousyeh 
Almadhdouda. 

بأسم : شركة انماء لالستثمار والخدمات المالیة 
م.خ.م 
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Address: Rammallah  العنوان : رام اهللا
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا/ البیرة/ عمارة المشرق

العقاریة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(515)

Trade Mark No.:13283   13283 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 12/03/2007  12/03/2007 : التاریخ
In Respect of: MILK DRINK WITH 
CHOCOLATE 

من اجل : مشروب حلیب بالشوكوالتھ 

In the name of: SHARIKAT 
ALJUNIDI LEMUNTAJAT AL 
ALBAN WA AL MAWAD AL 
GHITHA EA M . K . M 

الجنیدي لمنتجات األلبان والمواد  شركة  بأسم : 
الغذائیة م . خ . م 

Address: ALKHALIL - SHARE  AL 
SALAM - P.O.BOX: 274 / TEL: 02-
2229432 / FAX:02-2220558 

العنوان : الخلیل ـ شارع السالم ـ ص.ب: 274 / 
ت: 02-2229432 / فاكس: 2220558-02 

Address for Services :  ALKHALIL - 
SHARE’ AL SALAM - P.O.BOX: 274 
/ TEL: 02-2229432 / FAX:02-2220558 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(516)

Trade Mark No.:13284   13284 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 12/03/2007  12/03/2007 : التاریخ
In Respect of: MILK DRINK WITH 
CHOCOLATE 

من اجل : مشروب حلیب بالشوكوالتھ 
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In the name of: SHARIKAT 
ALJUNIDI LEMUNTAJAT AL 
ALBAN WA AL MAWAD AL 
GHITHA EA M . K . M 

والمواد  األلبان  لمنتجات  الجنیدي  بأسم:شركة 
الغذائیة م .خ . م 

Address: ALKHALIL - SHARE  AL 
SALAM - P.O.BOX: 274 / TEL: 02-
2229432 / FAX:02-2220558 

العنوان : الخلیل ـ شارع السالم ـ ص.ب: 274 / 
ت: 02-2229432 / فاكس: 2220558-02 

Address for Services :  ALKHALIL - 
SHARE’ AL SALAM - P.O.BOX: 274 
/ TEL: 02-2229432 / FAX:02-2220558 

عنوان التبلیغ : الخلیل ـ شارع السالم ـ ص.ب: 
274 / ت: 02-2229432 / فاكس: -2220558

 02
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(517)

Trade Mark No.:13285   13285 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 12/03/2007  12/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Real estate services; namely 
listing, leasing, managing and sale of 
commercial and residential property; 
services relating to apartments; leasing of 
apartments; management of apartments; 
real estate brokerage services; real 
estate and land acquisition; advisory, 
consultancy and information services 
relating to all of the aforesaid services in 
class 36. 

خدمات  وتحدیدًا  العقاریة  الخدمات   : اجل  من 
تجھیز قوائم باألمالك التجاریة والسكنیة وخدمات 
والسكنیة؛  التجاریة  األمالك  وبیع  وإدارة  تأجیر 
الخدمات المتعلقة بالشقق السكنیة؛ تأجیر الشقق 
السكنیة ؛ إدارة الشقق السكنیة ؛ خدمات سمسرة 
واألراضي  العقارات  حیازة  خدمات  العقارات؛ 
والمعلومات  والنصائح  المشورات  خدمات  ؛ 
المتعلقة بجمیع الخدمات السابق ذكرھا في الفئة 

 .36
In the name of: Sharekat Al Etehad Al 
Aqareeh 

بأسم : شركة اإلتحاد العقاریة (ش.م.ع) 

Address: P.O. Box. 24649, Dubai, 
United Arab Emirates 

العنوان : ص.ب 24649 ، دبي ـ دولة اإلمارات 
العربیة المتحدة 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(518)

Trade Mark No.:13286   13286 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 37  37 : في الصنف
Date: 12/03/2007  12/03/2007 : التاریخ
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In Respect of: Real estate development 
services; construction of commercial 
and residential properties; repair 
and maintenance services; advisory, 
consultancy and information services 
relating to all of the aforesaid services 
in class 37. 

خدمات  ؛  العقارات  تطویر  خدمات   : اجل  من 
خدمات  والسكنیة؛  التجاریة  األمالك  إنشاء 
المشورات  تقدیم  خدمات  ؛  والصیانة  التصلیح 
والنصائح والمعلومات المتعلقة بجمیع الخدمات 

السابق ذكرھا في الفئة 37. 

In the name of: Sharekat Al Etehad Al 
Aqareeh 

بأسم : شركة اإلتحاد العقاریة (ش.م.ع) 

Address: P.O. Box. 24649, Dubai, 
United Arab Emirates 

العنوان : ص.ب 24649 ، دبي ـ دولة اإلمارات 
العربیة المتحدة 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(519)

Trade Mark No.:13287   13287 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 12/03/2007  12/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Real estate services; 
namely listing, leasing, managing and 
sale of commercial and residential 
property; services relating to 
apartments; leasing of apartments; 
management of apartments; real 
estate brokerage services; real estate 
and land acquisition; advisory, 
consultancy and information services 
relating to all of the aforesaid services 
in class 36. 

خدمات  وتحدیدًا  العقاریة  الخدمات   : اجل  من 
تجھیز قوائم باألمالك التجاریة والسكنیة وخدمات 
والسكنیة؛  التجاریة  األمالك  وبیع  وإدارة  تأجیر 
الخدمات المتعلقة بالشقق السكنیة؛ تأجیر الشقق 
السكنیة ؛ إدارة الشقق السكنیة ؛ خدمات سمسرة 
واألراضي  العقارات  حیازة  خدمات  العقارات؛ 
والمعلومات  والنصائح  المشورات  خدمات  ؛ 
المتعلقة بجمیع الخدمات السابق ذكرھا في الفئة 
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In the name of: Sharekat Al Etehad Al 
Aqareeh 

بأسم : شركة اإلتحاد العقاریة (ش.م.ع) 

Address: P.O. Box. 24649, Dubai, 
United Arab Emirates 

العنوان : ص.ب 24649 ، دبي ـ دولة اإلمارات 
العربیة المتحدة 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1
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(520)

Trade Mark No.:13288   13288 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 37  37 : في الصنف
Date: 12/03/2007  12/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Real estate development 
services; construction of commercial 
and residential properties; repair 
and maintenance services; advisory, 
consultancy and information services 
relating to all of the aforesaid services 
in class 37. 

خدمات  ؛  العقارات  تطویر  خدمات   : اجل  من 
خدمات  والسكنیة؛  التجاریة  األمالك  إنشاء 
المشورات  تقدیم  خدمات  ؛  والصیانة  التصلیح 
والنصائح والمعلومات المتعلقة بجمیع الخدمات 

السابق ذكرھا في الفئة 37. 

In the name of: Sharekat Al Etehad Al 
Aqareeh 

بأسم : شركة اإلتحاد العقاریة (ش.م.ع) 

Address: P.O. Box. 24649, Dubai, 
United Arab Emirates 

العنوان : ص.ب 24649 ، دبي ـ دولة اإلمارات 
العربیة المتحدة 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(521)

Trade Mark No.:13289   13289 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 12/03/2007  12/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Real estate services; 
namely listing, leasing, managing and 
sale of commercial and residential 
property; services relating to 
apartments; leasing of apartments; 
management of apartments; real 
estate brokerage services; real estate 
and land acquisition; advisory, 
consultancy and information services 
relating to all of the aforesaid services 
in class 36. 

خدمات  وتحدیدًا  العقاریة  الخدمات   : اجل  من 
تجھیز قوائم باألمالك التجاریة والسكنیة وخدمات 
والسكنیة؛  التجاریة  األمالك  وبیع  وإدارة  تأجیر 
الخدمات المتعلقة بالشقق السكنیة؛ تأجیر الشقق 
السكنیة ؛ إدارة الشقق السكنیة ؛ خدمات سمسرة 
واألراضي  العقارات  حیازة  خدمات  العقارات؛ 
والمعلومات  والنصائح  المشورات  خدمات  ؛ 
المتعلقة بجمیع الخدمات السابق ذكرھا في الفئة 

 .36
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In the name of: Sharekat Al Etehad Al 
Aqareeh 

بأسم : شركة اإلتحاد العقاریة (ش.م.ع) 

Address: P.O. Box. 24649, Dubai, 
United Arab Emirates 

العنوان : ص.ب 24649 ، دبي ـ دولة اإلمارات 
العربیة المتحدة 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(522)

Trade Mark No.:13290   13290 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 37  37 : في الصنف
Date: 12/03/2007  12/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Real estate development 
services; construction of commercial 
and residential properties; repair 
and maintenance services; advisory, 
consultancy and information services 
relating to all of the aforesaid services 
in class 37. 

خدمات  ؛  العقارات  تطویر  خدمات   : اجل  من 
خدمات  والسكنیة؛  التجاریة  األمالك  إنشاء 
المشورات  تقدیم  خدمات  ؛  والصیانة  التصلیح 
والنصائح والمعلومات المتعلقة بجمیع الخدمات 

السابق ذكرھا في الفئة 37. 

In the name of: Sharekat Al Etehad Al 
Aqareeh 

بأسم : شركة اإلتحاد العقاریة (ش.م.ع) 

Address: P.O. Box. 24649, Dubai, 
United Arab Emirates 

العنوان : ص.ب 24649 ، دبي ـ دولة اإلمارات 
العربیة المتحدة 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(523)

Trade Mark No.:13291   13291 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 25  25 : في الصنف
Date: 12/03/2007  12/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Clothing, footwear, 
headgear in class 25. 

وألبسة  القدم  وألبسة  الملبوسات   : اجل  من 
وأغطیة الرأس في الفئة 25. 
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In the name of: Sharekat Al Etehad Al 
Aqareeh 

بأسم : شركة اإلتحاد العقاریة (ش.م.ع) 

Address: P.O. Box. 24649, Dubai, 
United Arab Emirates 

العنوان : ص.ب 24649 ، دبي ـ دولة اإلمارات 
العربیة المتحدة 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(524)

Trade Mark No.:13292   13292 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 12/03/2007  12/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Real estate services; 
namely listing, leasing, managing and 
sale of commercial and residential 
property; services relating to 
apartments; leasing of apartments; 
management of apartments; real 
estate brokerage services; real estate 
and land acquisition; advisory, 
consultancy and information services 
relating to all of the aforesaid services 
in class 36. 

خدمات  وتحدیدًا  العقاریة  الخدمات   : اجل  من 
تجھیز قوائم باألمالك التجاریة والسكنیة وخدمات 
والسكنیة؛  التجاریة  األمالك  وبیع  وإدارة  تأجیر 
الخدمات المتعلقة بالشقق السكنیة؛ تأجیر الشقق 
السكنیة ؛ إدارة الشقق السكنیة ؛ خدمات سمسرة 
واألراضي  العقارات  حیازة  خدمات  العقارات؛ 
والمعلومات  والنصائح  المشورات  خدمات  ؛ 
المتعلقة بجمیع الخدمات السابق ذكرھا في الفئة 
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In the name of: Sharekat Al Etehad Al 
Aqareeh 

بأسم : شركة اإلتحاد العقاریة (ش.م.ع) 

Address: P.O. Box. 24649, Dubai, 
United Arab Emirates 

العنوان : ص.ب 24649 ، دبي ـ دولة اإلمارات 
العربیة المتحدة 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(525)

Trade Mark No.:13293   13293 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 37  37 : في الصنف
Date: 12/03/2007  12/03/2007 : التاریخ
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In Respect of: Real estate development 
services; construction of commercial 
and residential properties; repair 
and maintenance services; advisory, 
consultancy and information services 
relating to all of the aforesaid services 
in class 37. 

خدمات  ؛  العقارات  تطویر  خدمات   : اجل  من 
خدمات  والسكنیة؛  التجاریة  األمالك  إنشاء 
المشورات  تقدیم  خدمات  ؛  والصیانة  التصلیح 
والنصائح والمعلومات المتعلقة بجمیع الخدمات 

السابق ذكرھا في الفئة 37. 

In the name of: Sharekat Al Etehad Al 
Aqareeh 

بأسم : شركة اإلتحاد العقاریة (ش.م.ع) 

Address: P.O. Box. 24649, Dubai, 
United Arab Emirates 

العنوان : ص.ب 24649 ، دبي ـ دولة اإلمارات 
العربیة المتحدة 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(526)

Trade Mark No.:13294   13294 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 43  43 : في الصنف
Date: 12/03/2007  12/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Services for providing 
food and drink; temporary 
accommodation in class 43. 

من اجل : خدمات توفیر الطعام والشراب واإلقامة 
المؤقتة في الفئة 43. 

In the name of: Sharekat Al Etehad Al 
Aqareeh 

بأسم : شركة اإلتحاد العقاریة (ش.م.ع) 

Address: P.O. Box. 24649, Dubai, 
United Arab Emirates 

العنوان : ص.ب 24649 ، دبي ـ دولة اإلمارات 
العربیة المتحدة 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(527)

Trade Mark No.:13295   13295 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 12/03/2007  12/03/2007 : التاریخ
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In Respect of: Education; providing 
of training; entertainment; sporting 
and cultural activities, club services, 
organizing and operating clubs of 
enthusiasts of automobiles, organizing 
automobile racing exhibitions and 
competitions for sporting purposes, 
entertainment services in the filed of 
automobiles, organizing workshops 
in the filed of automobiles, providing 
information in the field of sports, 
organizing automobile exhibitions, 
education and tuition relating to 
motor cars and motor racing, sporting 
training services in the nature of 
driving automobiles and sport 
automobiles in class 41. 

خدمات   ، والتنشئة  التربیة  خدمات   : اجل  من 
توفیر التدریب والتعلیم ، خدمات الترفیة وتسلیة 
الناس ، خدمات إحیاء وتنظیم النشاطات الریاضیة 
ترتیب  خدمات   ، النوادي  وخدمات  والثقافیة 
 ، السیارات  المخصصة لمحبي  النوادي  وتشغیل 
خدمات تنظیم وإدارة معارض ومباریات سباقات 
السیارات لألغراض الریاضیة ، خدمات الترفیھ 
في مجاالت السیارات ؛ خدمات تنظیم ورش العمل 
في مجاالت السیارات ؛ خدمات توفیر المعلومات 
معارض  تنظیم  خدمات  ؛  الریاضة  مجاالت  في 
الخاص  والتعلیم  التعلیم  خدمات   ’ السیارات 
 ، السیارات  وسباقات  بالسیارات  العالقة  ذات 
اسیارات  قیادة  بشكل  الریاضي  التدریب  خدمات 

والسیارات الریاضیة ، في الفئة 41. 

In the name of: Sharekat Al Etehad Al 
Aqareeh 

بأسم : شركة اإلتحاد العقاریة (ش.م.ع) 

Address: P.O. Box. 24649, Dubai, 
United Arab Emirates 

العنوان : ص.ب 24649 ، دبي ـ دولة اإلمارات 
العربیة المتحدة 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(528)

Trade Mark No.:13296   13296 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 12/03/2007  12/03/2007 : التاریخ
In Respect of: soup (preparation for 
making ) 

من اجل : مستحضرات إلعداد الشوربة 

In the name of: AL- Salma Palestinian 
company for food prosaic 

للمنتوجات  الفلسطینیة  السلمى  شركة   : بأسم 
الغذائیة 

Address: Tulkarem- nazlet isa  العنوان : نزلة عیسى - طولكرم
Address for Services :  Tulkarem- 
nazlet isa 

عنوان التبلیغ : نزلة عیسى - طولكرم 
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(529)

Trade Mark No.:13297   13297 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 34  34 : في الصنف
Date: 12/03/2007  12/03/2007 : التاریخ
In Respect of: tobacco  من اجل : التبغ
In the name of: almo sasah al 
sharqeyah le ntag al tombaq o al 
tobaq wal tobaqo 

و  التمباك  النتاج  الشرقیة  المؤسسة   : بأسم 
التوباكو 

Address: amman- jordan  العنوان : عمان - االردن
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا -عمارة االسراء - الطابق

السابع 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(530)

Trade Mark No.:13298   13298 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 12/03/2007  12/03/2007 : التاریخ
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 

السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
او  الصناعیة  القھوة  الساجو،  التابیوكا،  األرز، 
بدائل القھوة، الدقیق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب، الخبز، الفطائر والبسكویت والكعك 
األسود  العسل  العسل،  المثلجات،  والحلویات، 
(مسحوق  باودر  البیكنج  الخمیرة،  والدبس، 
الصلصات  الخل،  الخردل،  الملح،  للخبیز)، 

(التوابل)، البھارات، الثلج 
In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 
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(531)

Trade Mark No.:13299   13299 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 12/03/2007  12/03/2007 : التاریخ
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 

األرز،  السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
التابیوكا، الساجو، القھوة الصناعیة او بدائل القھوة، 
الحبوب،  من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقیق 
والحلویات،  والكعك  والبسكویت  الفطائر  الخبز، 
الخمیرة،  األسود والدبس،  العسل  العسل،  المثلجات، 
الخردل،  الملح،  للخبیز)،  (مسحوق  باودر  البیكنج 

الخل، الصلصات (التوابل)، البھارات، الثلج 

In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(532)

Trade Mark No.:13300   13300 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 12/03/2007  12/03/2007 : التاریخ
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 

األرز،  السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
التابیوكا، الساجو، القھوة الصناعیة او بدائل القھوة، 
الحبوب،  من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقیق 
والحلویات،  والكعك  والبسكویت  الفطائر  الخبز، 
الخمیرة،  األسود والدبس،  العسل  العسل،  المثلجات، 
الخردل،  الملح،  للخبیز)،  (مسحوق  باودر  البیكنج 

الخل، الصلصات (التوابل)، البھارات، الثلج 
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In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(533)

Trade Mark No.:13301   13301 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 12/03/2007  12/03/2007 : التاریخ
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 

السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
او  الصناعیة  القھوة  الساجو،  التابیوكا،  األرز، 
بدائل القھوة، الدقیق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب، الخبز، الفطائر والبسكویت والكعك 
األسود  العسل  العسل،  المثلجات،  والحلویات، 
(مسحوق  باودر  البیكنج  الخمیرة،  والدبس، 
الصلصات  الخل،  الخردل،  الملح،  للخبیز)، 

(التوابل)، البھارات، الثلج 
In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(534)

Trade Mark No.:13302   13302 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 25  25 : في الصنف
Date: 12/03/2007  12/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Clothing,  من اجل : المالبس
In the name of: shariket just four kids  بأسم : شركة جست فور كیدز
Address: nablus rafidia sharee 15 tel: 
2340345 

/ت:   15 شارع  رفیدیا   _ نابلس   : العنوان 
 23402345
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Address for Services :  nablus rafidia 
sharee 15 tel: 2340345 

عنوان التبلیغ : نابلس _ رفیدیا شارع 15 /ت: 
 23402345

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(535)

Trade Mark No.:13303   13303 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 12/03/2007  12/03/2007 : التاریخ
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 

األرز،  السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
التابیوكا، الساجو، القھوة الصناعیة او بدائل القھوة، 
الحبوب،  من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقیق 
والحلویات،  والكعك  والبسكویت  الفطائر  الخبز، 
الخمیرة،  األسود والدبس،  العسل  العسل،  المثلجات، 
الخردل،  الملح،  للخبیز)،  (مسحوق  باودر  البیكنج 

الخل، الصلصات (التوابل)، البھارات، الثلج 

In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(536)

Trade Mark No.:13304   13304 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 12/03/2007  12/03/2007 : التاریخ
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 

السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
او  الصناعیة  القھوة  الساجو،  التابیوكا،  األرز، 
بدائل القھوة، الدقیق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب، الخبز، الفطائر والبسكویت والكعك 
األسود  العسل  العسل،  المثلجات،  والحلویات، 
(مسحوق  باودر  البیكنج  الخمیرة،  والدبس، 
الصلصات  الخل،  الخردل،  الملح،  للخبیز)، 

(التوابل)، البھارات، الثلج 
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In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(537)

Trade Mark No.:13305   13305 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 13/03/2007  13/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Non-medicated 
toilet preparations, dentifrices, 
mouthwashes and breath fresheners; 
oral care preparations, dental 
gels, bleaching preparations, 
tooth polishing preparations, 
tooth whitening preparations and 
accelerators, cosmetic stain-removal 
preparations 

الطبیة  غیر  الزینة  مستحضرات   : اجل  من 
القم  غسل  وسوائل  االسنان  تنظیف  ومعاجین 
ومنعشات النفس، مستحضرات العنایة بالفم وجل 
ومستحضرات  التبییض  ومستحضرات  لالسنان 
االسنان  تبییض  ومستحضرات  االسنان  تلمیع 
صبعات  ازالة  ومستحضرات  والمسرعات 

المكیاج 

In the name of: Beecham Group plc  بأسم : بیتشام غروب بي ال سي
Address: 980Great West Road, 
Brentford, Middlesex TW8 9GS, 
United Kingdom 

برنتفورد،  رود،  ویست  غریت   980  : العنوان 
میدلسكس تي و8 9جي اس، المملكة المتحدة 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(538)

Trade Mark No.:13306   13306 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 13/03/2007  13/03/2007 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Medicated oral care 
products, medicated tooth polishing 
preparations, medicated tooth 
whitening preparations, medicated 
mouthwashes, medicated bleaching 
preparations 

من اجل : منتجات طبیة للعنایة بالفم ومستحضرات 
طبیة لتلمیع االسنان ومستحضرات طبیة لتبییض 
االسنان وسوائل غسل الفم الطبیة ومستحضرات 

طبیة للتبییض. 

In the name of: Beecham Group plc  بأسم : بیتشام غروب بي ال سي
Address: 980Great West Road, 
Brentford, Middlesex TW8 9GS, 
United Kingdom 

برنتفورد،  رود،  ویست  غریت   980  : العنوان 
میدلسكس تي و8 9جي اس، المملكة المتحدة 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(539)

Trade Mark No.:13307   13307 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 21  21 : في الصنف
Date: 13/03/2007  13/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Toothbrushes, 
toothpicks, dental floss, brushes and 
sponges, holders and applicators 
thereof 

من اجل : فراشي االسنان وعیدان تنظیف االسنان 
واسفنجات  وفراشي  االسنان  تنظیف  وخیوط 

وحامالت وقضبان لما ذكر 

In the name of: Beecham Group plc  بأسم : بیتشام غروب بي ال سي
Address: 980Great West Road, 
Brentford, Middlesex TW8 9GS, 
United Kingdom 

برنتفورد،  رود،  ویست  غریت   980  : العنوان 
میدلسكس تي و8 9جي اس، المملكة المتحدة 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(540)

Trade Mark No.:13308   13308 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 21  21 : في الصنف
Date: 14/03/2007  14/03/2007 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Houseware, 
kitchenware, dining set, baking pan, 
salad recipient, mugs, plates, cups, 
dessert cups, platters, cup saucers, 
glasses, kitchen molds, bowl sets, plate 
sets, dessert sets, glass jars, glass pots, 
coffee sets, tea sets, platter covers, pot 
covers, mold covers, butter recipients, 
vessels, feijoada recipients, tureen 
(soup bowl), tureen covers, pizzas 
molds, sugar recipients, ice bucket, 
domestic trays, plate bases, glass 
recipients for kitchen use 

من اجل : االدوات المنزلیة, ادوات المطبخ, اطقم 
الطعام, طبق السلطة, االباریق, االطباق, االكواب, 
اكواب الحلوى, االطباق الكبیرة, اكزاب الصلصة, 
اطقم   , الزبدیات  اطقم  المطبخ,  قوالب  الكؤوس, 
المرطبانات الزجاجیة,  االطباق, اطقم الحلویات, 
الشاي,  اطقم  القھوة,  اطقم  الزجاجیة,  القدرة 
اغطیة  القدرة,  اغطیة  الكبیرة,  االطباق  اغطیة 
الفیجوادا,  االواني, طبق   , الزبدة  القوالب, طبق 
السلطانیة (زبدیات الحساء), اغطیة السلطانیات, 
قوالب البیتزا, طبق السكر, دلو الثلج, الصواني 
الزجاجیة  االطباق  االطباق,  قواعد  المنزلیة, 

الستعمال المطبخ 
In the name of: SAINT-GOBAIN 
VIDROS S.A. 

بأسم : سانت-غوبین فیدروس اس.ایھ. 

Address: Av. Santa Marina, No. 482, 
3rd floor, Sao Paulo, Brazil 

العنوان : اف. سانتا مارینا, رقم 482, طابق3, 
ساو باولو, البرازیل 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(541)

Trade Mark No.:13309   13309 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 17/03/2007  17/03/2007 : التاریخ

من اجل : الخدمات المصرفیة، خدمات حسابات التوفیر، الخدمات المصرفیة االلكترونیة، الخدمات المصرفیة 
بواسطة الھاتف النقال، خدمات تسویة الشیكات، ادارة الدفعات، البطاقة البنكیة وبطاقة االئتمان وبطاقة المدین 
وخدمات بطاقة الدفع االلكترونیة، وكالة جمع الدیون ودفعھا والخدمات االستشاریة والسمسرة، ترتیب وتوفیر 
القروض والرھونات والضمانات، اقراض على الرھونات، تمویل القروض، خدمات فتح االعتمادات، خدمات 
االجنبیة،  بالعمالت  التعامل  خدمات  االموال،  تحویل  خدمات  االموال،  طلب  خدمات  وتحویلھا،  االموال  تبدیل 
خدمات توفیر الشیكات السیاحیة، خدمات التقاعد، خدمات ادارة صندوق التقاعد، خدمات التقاعد الشخصي، 
خدمات ادارة الصندوق، خدمات تحویل الصندوق، خدمات االئتمان، خدمات المؤتمنین، خدمات االمانة، خدمات 
بخصوص  نصائح  تقدیم  المال،  رأس  انشاء  المال،  رأس  استثمار  خدمات  المالیة،  االستثمارات  االستثمار، 
سمسرة االسھم والضمانات  االوراق المالیة،  سمسرة  االستثمار، خدمات  خدمات ادارة  االستثمار والحمایة، 
سمسرة التأمین، خدمات حمایة  االسھم، تقدیر االسھم، خدمات التأمین، خدمات  والتجارة والتوزیع، ضمان 
لحساب  خسارة الدخل، الخدمات المالیة، خدمات تقدیم النصائح المالیة، خدمات شراء وبیع االوراق المالیة 
العمالء، توفیر التمویل، خدمات التمویل لضمان االموال، وكالة لالموال غیر المنقولة وخدمات االدارة والتقدیر، 
خدمات ادارة االمالك، خدمات معلوماتیة واستشاریة تتعلق او تختص بجمیع الخدمات المذكورة اعاله، جمیع 
الحاسوب  خدمات  وبواسطة  االنترنت  شبكة  طریق  عن  المتوفرة  الخدمات  وتشمل  اعاله  المذكورة  الخدمات 

المتصلة والحواریة.



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Banking services; savings accounts services; electronic banking services; 
mobile phone banking services; cheque clearing services; payment administration ; bank 
card, credit card, debit card and electronic payment card services; debt collection and 
payment agency, consultancy and brokerage services; arranging and provision of loans, 
mortgages and guarantees; lending on mortgages; financing of loans; credit services; 
money exchange and transfer services; money ordering services; money transmission 
services; foreign currency services; services for the provision of travelers  cheques; 
pension services; pension fund administration services; personal pension services; fund 
management services; fund transfer services; trust services; trustee services; trusteeship 
services; investment services; financial investments; capital investment services; 
raising of capital; investment and protection advice; investment management services; 
stockbroking services; shares and securities brokerage, trading and distribution; share 
underwriting; share valuation; insurance services; insurance brokerage services; loss 
of income protection services; financial services; financial advisory services; nominee 
services; provision of finance; financing services for securing funds; real estate agency, 
management and valuation services; property administration services; information and 
advisory services concerning or relating to all of the aforesaid services; all the aforesaid 
services including services provided by means of the Internet, on-line and interactive 
computer services. 
In the name of: HSBC Holdings plc  بأسم : إتش إس بي سي ھولدینغز بي ال سي
Address: 8Canada Square, London 
E14 5HQ, United Kingdom 

العنوان : 8 كندا سكویر، لندن اي14 5اتش كیو، 
المملكة المتحدة 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(542)

Trade Mark No.:13310   13310 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 17/03/2007  17/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
preparations and substances; 
pharmaceutical preparations and 
substances for immunotherapy; all 
included in class 5 

صیدلیة،  ومواد  مستحضرات   : اجل  من 
بالتمنیع،  للمداواة  صیدلیة  ومواد  مستحضرات 

جمیعھا مشمولة في الصنف 5. 

In the name of: Astellas Pharma Inc  .بأسم : أستیال فارما اینك
Address: No.3-11, Nihonbashi-Honcho 
2-Chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan 

العنوان : نو.11-3، نیھونباشي-ھونكو 2-كوم، 
تشو-كو، طوكیو، الیابان 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب74، رام اهللا 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(543)

Trade Mark No.:13312   13312 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 25  25 : في الصنف
Date: 18/03/2007  18/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Shoes and clthes  من اجل : االحذیة وااللبسة
In the name of: shareket yoko lesnaat 
wa alkhadamat altegareh 

والخدمات  للصناعات  یوكو  شركة   : بأسم 
التجاریة 

Address: hebron halhol mobile 
0599314209 

العنوان : الخلیل- حلحول ت- 0599314209 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : الخلیل حلحول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(544)

Trade Mark No.:13313   13313 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 42  42 : في الصنف
Date: 19/03/2007  19/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Installation and 
maitenance of computers and 
computer softwares,computer systems 
monitring 

الحاسوب،  برامج  وصیانة  تركیب   : اجل  من 
مراقبة انظمة الحاسوب 

In the name of: Sharkt Hadara 
llasthmar Altecnoloje almosahma 
alkhosya almahdoda 

التكنولوجي  لالستثمار  حضارة  شركة   : بأسم 
المساھمة الخصوصیة المحدودة 

Address: Ramallah  العنوان : رام اهللا
Address for Services:    عمارة  - الشرفة  حي   - البیرة   : التبلیغ  عنوان 

المشرق العقاریة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(545)

Trade Mark No.:13314   13314 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 19/03/2007  19/03/2007 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Teleommunictions and 
Communication Servies, multmedia 
E-communication portals, Internet 
services, Communications middleware 
and call centrer operations 

ووسائل  بعد  عن  االتصاالت  خدمات   : اجل  من 
المعدات  متعددة  االتصاالت  عمومًا،  االتصال 
المعلوماتیة وخدمات االنترنت ومنافذ االتصاالت 

واعمال مركز االتصال . 

In the name of: Sharkt Hadara 
llasthmar Altecnoloje almosahma 
alkhosya almahdoda 

التكنولوجي  لالستثمار  حضارة  شركة   : بأسم 
المساھمة الخصوصیة المحدودة 

Address: Ramallah  العنوان : رام اهللا
Address for Services:    عمارة  - الشرفة  حي   - البیرة   : التبلیغ  عنوان 

المشرق العقاریة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(546)

Trade Mark No.:13315   13315 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 19/03/2007  19/03/2007 : التاریخ
In Respect of: cozmatex  من اجل : مستحضرات تجمیل
In the name of: sharicat as o ce 
lltajmail 

بأسم : شركة اس او سي للتجمیل 

Address: hebron - al- manara  العنوان : الخلیل دوار المنارة
Address for Services:   عنوان التبلیغ : الخلیل -دوار المنارة -مجمع 

بدر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(547)

Trade Mark No.:13316   13316 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 19/03/2007  19/03/2007 : التاریخ
In Respect of: All services related to 
advertising in all kinds of media 

من اجل : كل الخدمات المتعلقة باالعالن في كل 
وسائل االعالم 

In the name of: Takhayal 
Entertainment FZ-LLC 

حرة  منطقة   – انترتینمنت  تخیل  شركة   : بأسم 
ذ.م.م. 

Address: Dubai – United Arab 
Emirates 

العنوان : دبي – االمارات العربیة المتحدة 

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



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(548)

Trade Mark No.:13317   13317 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 19/03/2007  19/03/2007 : التاریخ
In Respect of: All broadcasting 
activities (TV, Radio …) 

رادیو  (تلفاز,  االذاعیة  األنشطة  كل   : اجل  من 
 (...

In the name of: Takhayal 
Entertainment FZ-LLC 

حرة  منطقة   – انترتینمنت  تخیل  شركة   : بأسم 
ذ.م.م. 

Address: Dubai – United Arab 
Emirates 

العنوان : دبي – االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(549)

Trade Mark No.:13318   13318 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 19/03/2007  19/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Production of radio and 
television programs and production of 
shows 

وانتاج  التلفزیونیة  البرامج  انتاج   : اجل  من 
العروض 

In the name of: Takhayal 
Entertainment FZ-LLC 

حرة  منطقة   – انترتینمنت  تخیل  شركة   : بأسم 
ذ.م.م. 

Address: Dubai – United Arab 
Emirates 

العنوان : دبي – االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(550)

Trade Mark No.:13319   13319 : العالمة التجاریة رقم



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Class: 11  11 : في الصنف
Date: 19/03/2007  19/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Cooking tools  من اجل : ادوات الطبخ
In the name of: Takhayal 
Entertainment FZ-LLC 

حرة  منطقة   – انترتینمنت  تخیل  شركة   : بأسم 
ذ.م.م. 

Address: Dubai – United Arab 
Emirates 

العنوان : دبي – االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(551)

Trade Mark No.:13320   13320 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 19/03/2007  19/03/2007 : التاریخ
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 

من اجل : المواد التي تستخدم في غسیل المالبس 
مواد  األوساخ،  وإزالة  التنظیف  ومستحضرات 
وبرش  بأنواعھ  الصابون  الشحومات-  إزالة 

الصابون- الروائح العطریة– - . 
In the name of: zohir mohammad 
rajeh dwekat 

بأسم : مصنع الراجح للمنظفات الكیماویة 

Address: nablus _ al manteka al 
senaeyyah _ al sharkeyah _tel2311893 

العنوان : نابلس _ المنطقة الصناعیة الشرقیة _ 
ت: 2311893 

Address for Services:    768 .عنوان التبلیغ : نابلس ص.ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(552)

Trade Mark No.:13321   13321 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 21  21 : في الصنف
Date: 19/03/2007  19/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Kitchen tools  من اجل : ادوات المطبخ
In the name of: Takhayal 
Entertainment FZ-LLC 

حرة  منطقة   – انترتینمنت  تخیل  شركة   : بأسم 
ذ.م.م. 

Address: Dubai – United Arab 
Emirates 

العنوان : دبي – االمارات العربیة المتحدة 

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



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(553)

Trade Mark No.:13322   13322 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 19/03/2007  19/03/2007 : التاریخ
In Respect of: All services related to 
advertising in all kinds of media 

من اجل : كل الخدمات المتعلقة باالعالن في كل 
وسائل االعالم 

In the name of: Takhayal 
Entertainment FZ-LLC 

حرة  منطقة   – انترتینمنت  تخیل  شركة   : بأسم 
ذ.م.م. 

Address: Dubai – United Arab 
Emirates 

العنوان : دبي – االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(554)

Trade Mark No.:13323   13323 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 19/03/2007  19/03/2007 : التاریخ
In Respect of: All broadcasting 
activities (TV, Radio …) 

رادیو  (تلفاز,  االذاعیة  األنشطة  كل   : اجل  من 
 (...

In the name of: Takhayal 
Entertainment FZ-LLC 

حرة  منطقة   – انترتینمنت  تخیل  شركة   : بأسم 
ذ.م.م. 

Address: Dubai – United Arab 
Emirates 

العنوان : دبي – االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(555)

Trade Mark No.:13324   13324 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 19/03/2007  19/03/2007 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Production of radio and 
television programs and production of 
shows 

وانتاج  التلفزیونیة  البرامج  انتاج   : اجل  من 
العروض 

In the name of: Takhayal 
Entertainment FZ-LLC 

حرة  منطقة   – انترتینمنت  تخیل  شركة   : بأسم 
ذ.م.م. 

Address: Dubai – United Arab 
Emirates 

العنوان : دبي – االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(556)

Trade Mark No.:13325   13325 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 32  32 : في الصنف
Date: 20/03/2007  20/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Non-alcoholic 
beverages Including refreshing 
drinksK energy drinks whey 
beverages and isotonic ( hyper-
and hypotonic ) drinks (for use 
and /or as reguired by athletes ); 
beer malt beer ;wheat beer,porter 
,ale,stout,and lager:non alcoholic 
malt beverages:Mineral water and 
aerated water, fruit drink and fruit 
juice ; syprups; essences and other 
preperastion for making beverages as 
well as effervescent (sherbet) tabeles 
and bowders for drinks and non-
alcoholic cocktails 

وتشمل  الكحولیة  غیر  المشروبات   : اجل  من 
الطاقة. ،مشروبات  المنعشھ  المشروبات 

المشروبات المصنوعة من مصل البن،المشروبات 
و/او  التوتر(لالستعمال  وزائدة  التواتریة 
المصنوعة  البیرا  البیر،   ( الریاضیین  لحاجة 
الشعیر  من  المصنوع  ،اللیكر  القمح  من 
 ، المعتقة  والبیر  ،البرتر،المزر،الستاوت 
من  المصنوعة  الكحولیة  غیر  المشروبات 
 ، الغازیة  والمیاه  المعدنیة  ،المیاه  الشعیر 
الفاكھة،وعصیر  من  المصنوعة  المشروبات 
والمستحضرات  ،الشراب،المحالیل  الفاكھھ 
والمساحیق  الحبوب  مفورة ،  المشروبات  لجعل 

للمشروبات والمشروبات غیر الكحولیة 

In the name of: :SHAREKAT 
ALRASHEAD ALALMYAH LE 
–TEJARA –ALL AMAA 

بأسم : شركة الرشید العالمیة للتجارة العامة 

Address: king talal st: Jenin  العنوان : جنین : شارع الملك طالل
Address for Services:    97 عنوان التبلیغ : جنین /عمارة النخیل /ص ،ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(557)

Trade Mark No.:13326   13326 : العالمة التجاریة رقم



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 20/03/2007  20/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Entertainment services; 
production and presentation of 
television, cable television, radio, 
digital, satellite and Internet 
programs; providing information 
and audio and video content for 
wireless and cellular and other mobile 
devises; providing information via a 
global communications network or 
via non-downloadable publications in 
electronic form; information relating 
to the aforesaid services, provided on-
line from a global computer network; 
organization, production and 
presentation of shows, competitions, 
contests, games, concerts and events 

من اجل : خدمات التسلیة والترفیھ, انتاج وتقدیم 
برامج   , بالكوابل  التلفاز  برامج   , التلفاز  برامج 
الفضائیات  برامج   , الرقمیة  البرامج   , الرادیو 
المعلوماتیة  المحتویات  تزوید   , واالنترنت 
والخلویة  الالسلكیة  للقطع  والمرئیة  والسمعیة 
المعلومات  تزوید   , االخرى  النقالة  والقطع 
خالل  من  او  عالمیة  اتصاالت  شبكة  خالل  من 
االلكترونیة  الطبیعة  ذات  المنزلة  غیر  النشرات 
 , الذكر  سابقة  بالخدمات  المتعلقة  المعلومات   ,
 , تنظیم   , مباشرة  عالمیة  كمبیوتر  شبكة  تزوید 
انتاج وتقدیم العروض , المنافسات , الحوارات , 

االلعاب , الحفالت واالحداث 

In the name of: E! Entertainment 
Television, Inc. 

بأسم : أي! انترتینمنت تیلیفیجین , انك. 

Address: 5750 Wilshire Blvd. Los 
Angeles, CA 90036 , U.S.A. 

العنوان : 5750 ویلشایر بلفد. لوس انجیلوس, 
سي أیھ 90036 , الوالیات المتحدة االمریكیة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(558)

Trade Mark No.:13327   13327 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 32  32 : في الصنف
Date: 20/03/2007  20/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Natural juice  من اجل : العصیر الطبیعي
In the name of: AL areej lel istethmar 
wal esterad wal tasdeer 

واالستیراد  لالستثمار  االریج  شركة   : بأسم 
والتصدیر م.خ.م 

Address: Tolkarem- ellar  العنوان : طولكرم - عالر
Address for Services:    : تلفاكس  ب 157،  ص  جنین   : التبلیغ  عنوان 

 04243602
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(559) 

Trade Mark No.:13328   13328 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 24/03/2007  24/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Advertising and promoting 
services, advertising and promoting 
through the internet, marketing 

الدعایة   , واالعالن  الدعایة  خدمات   : اجل  من 
واالعالن عبر شبكة االنترنت , التسویق 

In the name of: The Lebanese 
Company for the Development and 
Reconstruction of Beirut Central 
District (SOLIDERE) SAL 

اعمار  واعادة  لتطویر  اللبنانیة  الشركة   : بأسم 
وسط مدینة بیروت (سولیدیر) ش.م.ل. 

Address: Building No. 149, Saad 
Zaghlool Street, Foush Street, P.O. 
Box: 119493, Beirut, Lebanon 

زغلول  سعد  شارع   ,  149 رقم  مبنى  العنوان : 
 , بیروت   ,  119493 ب:  ص   , فوش  شارع   ,

لبنان 
Address for Services:    AGIP - TMP Agents/  : التبلیغ  عنوان 

 P.O Box 3800 Al-Beereh
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(560)

Trade Mark No.:13329   13329 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 24/03/2007  24/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Real estate affairs, real 
estate consulting services 

من اجل : الشؤون العقاریة, خدمات االستشارات 
في مجال العقارات 

In the name of: The Lebanese Company 
for the Development and Reconstruction 
of Beirut Central District (SOLIDERE) 
SAL 

اعمار  واعادة  لتطویر  اللبنانیة  الشركة   : بأسم 
وسط مدینة بیروت (سولیدیر) ش.م.ل. 

Address: Building No. 149, Saad 
Zaghlool Street, Foush Street, P.O. 
Box: 119493, Beirut, Lebanon 

زغلول  سعد  شارع   ,  149 رقم  مبنى  العنوان : 
 , بیروت   ,  119493 ب:  ص   , فوش  شارع   ,

لبنان 
Address for Services:    AGIP - TMP Agents/  : التبلیغ  عنوان 

 P.O Box 3800 Al-Beereh
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(561) 

Trade Mark No.:13330   13330 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 37  37 : في الصنف
Date: 24/03/2007  24/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Construction and 
repair services 

من اجل : خدمات االنشاء والصیانة 

In the name of: The Lebanese 
Company for the Development and 
Reconstruction of Beirut Central 
District (SOLIDERE) SAL 

اعمار  واعادة  لتطویر  اللبنانیة  الشركة   : بأسم 
وسط مدینة بیروت (سولیدیر) ش.م.ل. 

Address: Building No. 149, Saad 
Zaghlool Street, Foush Street, P.O. 
Box: 119493, Beirut, Lebanon 

زغلول  سعد  شارع   ,  149 رقم  مبنى  العنوان : 
 , بیروت   ,  119493 ب:  ص   , فوش  شارع   ,

لبنان 
Address for Services:    AGIP - TMP Agents/  : التبلیغ  عنوان 

 P.O Box 3800 Al-Beereh
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(562)

Trade Mark No.:13331   13331 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 34  34 : في الصنف
Date: 24/03/2007  24/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Tobacco; cigarettes; 
smokers  articles; matches 

المدخنین،  لوازم  السجائر،  التبغ،   : اجل  من 
الكبریت 

In the name of: Potomac Tobacco 
Company Ltd., a British Virgin Isles 
Company 

شركة  لمیتد،  كومباني  توباكو  بوتوماك   : بأسم 
من جزر العذراء البریطانیة 

Address: Mill Mall, Suite 6, 
Wickhams Cay, P.O.Box 3085, Road 
Town, Tortola, Virgin Islands (British 

كاي،  ویكھامز   ،6 سوت  مول،  میل   : العنوان 
فیرجین  تورتوال،  تاون،  رود   ،3085 ص.ب. 

ایالندز (بریتیش) 
Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 

محامون، ص.ب74، رام اهللا 
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(563)

Trade Mark No.:13332   13332 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 34  34 : في الصنف
Date: 24/03/2007  24/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Tobacco; cigarettes; 
smokers  articles; matches 

المدخنین،  لوازم  السجائر،  التبغ،   : اجل  من 
الكبریت 

In the name of: Potomac Tobacco 
Company Ltd., a British Virgin Isles 
Company 

شركة  لمیتد،  كومباني  توباكو  بوتوماك   : بأسم 
من جزر العذراء البریطانیة 

Address: Mill Mall, Suite 6, 
Wickhams Cay, P.O.Box 3085, Road 
Town, Tortola, Virgin Islands (British 

كاي،  ویكھامز   ،6 سوت  مول،  میل   : العنوان 
فیرجین  تورتوال،  تاون،  رود   ،3085 ص.ب. 

ایالندز (بریتیش) 
Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 

محامون، ص.ب74، رام اهللا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(564)

Trade Mark No.:13333   13333 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 34  34 : في الصنف
Date: 24/03/2007  24/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Tobacco; cigarettes; 
smokers  articles; matches 

المدخنین،  لوازم  السجائر،  التبغ،   : اجل  من 
الكبریت 

In the name of: Potomac Tobacco 
Company Ltd., a British Virgin Isles 
Company 

شركة  لمیتد،  كومباني  توباكو  بوتوماك   : بأسم 
من جزر العذراء البریطانیة 

Address: Mill Mall, Suite 6, 
Wickhams Cay, P.O.Box 3085, Road 
Town, Tortola, Virgin Islands (British 

كاي،  ویكھامز   ،6 سوت  مول،  میل   : العنوان 
فیرجین  تورتوال،  تاون،  رود   ،3085 ص.ب. 

ایالندز (بریتیش) 
Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 

محامون، ص.ب74، رام اهللا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(565)
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Trade Mark No.:13334   13334 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 25/03/2007  25/03/2007 : التاریخ
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 

من اجل : المستحضرات الخاصة بتبییض األقمشة 
وغیرھا من المواد التي تستخدم في غسیل وكي 
المالبس ، مستحضرات التنظیف والصقل والفرك 
والزیوت  العطریة  المواد   ، الصابون   ، والكشط 
(الكوزمتیك)  التجمیل  ومستحضرات  العطریة 

وغسول الشعر ومستحضرات تنظیف األسنان 
In the name of: Sharikat AlBareek 
Lilmonathefat Waltasweeq 

بأسم : شركة البریق للمنظفات والتسویق 

Address: Al-Ramah, Jenin, West Bank  العنوان : الرامة – جنین – الضفة الغربیة
Address for Services:    AGIP - TMP Agents/  : التبلیغ  عنوان 

 P.O Box 3800 Al-Beereh
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(566)

Trade Mark No.:13335   13335 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 25/03/2007  25/03/2007 : التاریخ
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 

من اجل : المستحضرات الخاصة بتبییض األقمشة 
وغیرھا من المواد التي تستخدم في غسیل وكي 
المالبس ، مستحضرات التنظیف والصقل والفرك 
والزیوت  العطریة  المواد   ، الصابون   ، والكشط 
(الكوزمتیك)  التجمیل  ومستحضرات  العطریة 

وغسول الشعر ومستحضرات تنظیف األسنان 
In the name of: Sharikat AlBareek 
Lilmonathefat Waltasweeq 

بأسم : شركة البریق للمنظفات والتسویق 

Address: Al-Ramah, Jenin, West Bank  العنوان : الرامة – جنین – الضفة الغربیة
Address for Services:    AGIP - TMP Agents/  : التبلیغ  عنوان 

 P.O Box 3800 Al-Beereh
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(567)

Trade Mark No.:13336   13336 : العالمة التجاریة رقم
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In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 25/03/2007  25/03/2007 : التاریخ
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 

األقمشة  بتبییض  الخاصة  المستحضرات   : اجل  من 
وكي  غسیل  في  تستخدم  التي  المواد  من  وغیرھا 
والفرك  والصقل  التنظیف  مستحضرات   ، المالبس 
والزیوت  العطریة  المواد   ، الصابون   ، والكشط 
العطریة ومستحضرات التجمیل (الكوزمتیك) وغسول 

الشعر ومستحضرات تنظیف األسنان 
In the name of: Sharikat AlBareek 
Lilmonathefat Waltasweeq 

بأسم : شركة البریق للمنظفات والتسویق 

Address: Al-Ramah, Jenin, West Bank  العنوان : الرامة – جنین – الضفة الغربیة
Address for Services:    AGIP - TMP Agents/  : التبلیغ  عنوان 

 P.O Box 3800 Al-Beereh
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(568)

Trade Mark No.:13337   13337 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 32  32 : في الصنف
Date: 26/03/2007  26/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit 
juices (MAAZA); syrups and other 
preparations for making beverages. 

من اجل : المیاه المعدنیة والغازیة والمشروبات 
الفواكھ  مشروبات  ؛  الكحولیة  غیر  األخرى 
وعصیر الفواكھ (MAAZA) ؛ الشراب المركز 
لصنع  تستعمل  التي  األخرى  والمستحضرات 

المشروبات. 
In the name of: The Coca-Cola 
Company 

بأسم : ذا كوكا - كوال كومبني 

Address: One Coca-Cola Plaza, 
Atlanta , Goergia 30313, P.O. Box 
1734 , Atlanta, GA 30301, United 
States of America (USA) 

العنوان : ون كوكا-كوال بالزا ، أتالنتا ، جورجیا 
30313 ، ص.ب 1734 أتالنتا ، جي آ 30301 

، الوالیات المتحدة األمریكیة 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(569)
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Trade Mark No.:13340   13340 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 32  32 : في الصنف
Date: 28/03/2007  28/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Beers; mineral and aerated 
water and other non-alcoholic drinks; 
fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages 

والغازیة  المعدنیة  المیاه  البیرة،   : اجل  من 
الفواكھ  شراب  كحولیة،  غیر  اخرى  ومشروبات 
اخرى  ومستحضرات  الشراب  الفواكھ،  وعصیر 

لصنع المشروبات الخفیفة 
In the name of: Spirits Product 
International Intellectual Property 
B.V 

بأسم : سبریتس برودكت انترناشینال انتلكتشوال 
بروبرتي بي.في 

Address: 1A, rue Thomas Edison, 
L-1445 Strassen, Grand Duchy of 
Luxembourg 

ال-1445  ادیسون،  توماس  رو  1أ،   : العنوان 
ستراسن، غراند داتشي اوف لوكسمبورغ 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(570)

Trade Mark No.:13341   13341 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 33  33 : في الصنف
Date: 28/03/2007  28/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Alcoholic beverages 
(except beers) 

من اجل : المشروبات الكحولیة (ما عدا البیرة). 

In the name of: Spirits Product 
International Intellectual Property 
B.V 

بأسم : سبریتس برودكت انترناشینال انتلكتشوال 
بروبرتي بي.في 

Address: 1A, rue Thomas Edison, 
L-1445 Strassen, Grand Duchy of 
Luxembourg 

ال-1445  ادیسون،  توماس  رو  1أ،   : العنوان 
ستراسن، غراند داتشي اوف لوكسمبورغ 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(571)

Trade Mark No.:13342   13342 : العالمة التجاریة رقم
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In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 28/03/2007  28/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Advertising; 
business management; business 
administration; office functions 

ادارة  االعمال،  تدبیر  االعالنات،   : اجل  من 
االعمال، االعمال المكتبیة. 

In the name of: Spirits Product 
International Intellectual Property 
B.V 

بأسم : سبریتس برودكت انترناشینال انتلكتشوال 
بروبرتي بي.في 

Address: 1A, rue Thomas Edison, 
L-1445 Strassen, Grand Duchy of 
Luxembourg 

ال-1445  ادیسون،  توماس  رو  1أ،   : العنوان 
ستراسن، غراند داتشي اوف لوكسمبورغ 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(572)

Trade Mark No.:13343   13343 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 32  32 : في الصنف
Date: 28/03/2007  28/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Beers; mineral and aerated 
water and other non-alcoholic drinks; 
fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages 

والغازیة  المعدنیة  المیاه  البیرة،   : اجل  من 
الفواكھ  شراب  كحولیة،  غیر  اخرى  ومشروبات 
اخرى  ومستحضرات  الشراب  الفواكھ،  وعصیر 

لصنع المشروبات الخفیفة 
In the name of: SPIRITS 
INTERNATIONAL N.V., A Dutch 
company of 

بأسم : سبریتس انترناشینال بي.في. 

Address: 1A, rue Thomas Edison,L-
1445 Strassen, Grand Duchy of 
Luxembourg

ال-1445  ادیسون،  توماس  رو  1أ،   : العنوان 
ستراسن، غراند دوتشي اوف لوكسمبورغ 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(573)

Trade Mark No.:13344   13344 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 32  32 : في الصنف



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Date: 28/03/2007  28/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Beers; mineral and aerated 
water and other non-alcoholic drinks; 
fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages 

والغازیة  المعدنیة  المیاه  البیرة،   : اجل  من 
الفواكھ  شراب  كحولیة،  غیر  اخرى  ومشروبات 
اخرى  ومستحضرات  الشراب  الفواكھ،  وعصیر 

لصنع المشروبات الخفیفة 
In the name of: SPIRITS 
INTERNATIONAL N.V., A Dutch 
company of 

بأسم : سبریتس انترناشینال بي.في. 

Address: 1A, rue Thomas Edison,L-
1445 Strassen, Grand Duchy of 
Luxembourg 

ال-1445  ادیسون،  توماس  رو  1أ،   : العنوان 
ستراسن، غراند دوتشي اوف لوكسمبورغ 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(574)

Trade Mark No.:13345   13345 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 32  32 : في الصنف
Date: 28/03/2007  28/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Beers; mineral and aerated 
water and other non-alcoholic drinks; 
fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages 

والغازیة  المعدنیة  المیاه  البیرة،   : اجل  من 
الفواكھ  شراب  كحولیة،  غیر  اخرى  ومشروبات 
اخرى  ومستحضرات  الشراب  الفواكھ،  وعصیر 

لصنع المشروبات الخفیفة 
In the name of: SPIRITS 
INTERNATIONAL N.V., A Dutch 
company of 

بأسم : سبریتس انترناشینال بي.في. 

Address: 1A, rue Thomas Edison,L-
1445 Strassen, Grand Duchy of 
Luxembourg

ال-1445  ادیسون،  توماس  رو  1أ،   : العنوان 
ستراسن، غراند دوتشي اوف لوكسمبورغ 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(575)

Trade Mark No.:13346   13346 : العالمة التجاریة رقم



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Class: 32  32 : في الصنف
Date: 28/03/2007  28/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Beers; mineral and aerated 
water and other non-alcoholic drinks; 
fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages 

من اجل : البیرة، المیاه المعدنیة والغازیة ومشروبات 
اخرى غیر كحولیة، شراب الفواكھ وعصیر الفواكھ، 
المشروبات  لصنع  اخرى  ومستحضرات  الشراب 

الخفیفة 
In the name of: SPIRITS 
INTERNATIONAL N.V., A Dutch 
company of 

بأسم : سبریتس انترناشینال بي.في. 

Address: 1A, rue Thomas Edison,L-
1445 Strassen, Grand Duchy of 
Luxembourg 

ال-1445  ادیسون،  توماس  رو  1أ،   : العنوان 
ستراسن، غراند دوتشي اوف لوكسمبورغ 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(576)

Trade Mark No.:13347   13347 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 32  32 : في الصنف
Date: 28/03/2007  28/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Beers; mineral and aerated 
water and other non-alcoholic drinks; 
fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages 

من اجل : البیرة، المیاه المعدنیة والغازیة ومشروبات 
اخرى غیر كحولیة، شراب الفواكھ وعصیر الفواكھ، 
المشروبات  لصنع  اخرى  ومستحضرات  الشراب 

الخفیفة 
In the name of: SPIRITS 
INTERNATIONAL N.V., A Dutch 
company of 

بأسم : سبریتس انترناشینال بي.في. 

Address: 1A, rue Thomas Edison,L-
1445 Strassen, Grand Duchy of 
Luxembourg

ال-1445  ادیسون،  توماس  رو  1أ،   : العنوان 
ستراسن، غراند دوتشي اوف لوكسمبورغ 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(577)



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Trade Mark No.:13348   13348 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 32  32 : في الصنف
Date: 28/03/2007  28/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Beers; mineral and aerated 
water and other non-alcoholic drinks; 
fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages 

والغازیة  المعدنیة  المیاه  البیرة،   : اجل  من 
الفواكھ  شراب  كحولیة،  غیر  اخرى  ومشروبات 
اخرى  ومستحضرات  الشراب  الفواكھ،  وعصیر 

لصنع المشروبات الخفیفة 
In the name of: SPIRITS 
INTERNATIONAL N.V., A Dutch 
company of 

بأسم : سبریتس انترناشینال بي.في. 

Address: 1A, rue Thomas Edison,L-
1445 Strassen, Grand Duchy of 
Luxembourg

ال-1445  ادیسون،  توماس  رو  1أ،   : العنوان 
ستراسن، غراند دوتشي اوف لوكسمبورغ 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(578)

Trade Mark No.:13349   13349 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 32  32 : في الصنف
Date: 28/03/2007  28/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Beers; mineral and aerated 
water and other non-alcoholic drinks; 
fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages 

والغازیة  المعدنیة  المیاه  البیرة،   : اجل  من 
الفواكھ  شراب  كحولیة،  غیر  اخرى  ومشروبات 
اخرى  ومستحضرات  الشراب  الفواكھ،  وعصیر 

لصنع المشروبات الخفیفة 
In the name of: SPIRITS 
INTERNATIONAL N.V., A Dutch 
company of 

بأسم : سبریتس انترناشینال بي.في. 

Address: 1A, rue Thomas Edison,L-
1445 Strassen, Grand Duchy of 
Luxembourg

ال-1445  ادیسون،  توماس  رو  1أ،   : العنوان 
ستراسن، غراند دوتشي اوف لوكسمبورغ 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(579)



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Trade Mark No.:13350   13350 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 33  33 : في الصنف
Date: 28/03/2007  28/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Alcoholic beverages 
(except beers) 

من اجل : المشروبات الكحولیة (ما عدا البیرة). 

In the name of: SPIRITS 
INTERNATIONAL B.V., 

بأسم : سبریتس انترناشینال بي.في. 

Address: 1A, rue Thomas Edison,L-
1445 Strassen, Grand Duchy of 
Luxembourg 

ال-1445  ادیسون،  توماس  رو  1أ،   : العنوان 
ستراسن، غراند داتشي اوف لوكسمبورغ 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(580)

Trade Mark No.:13351   13351 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 33  33 : في الصنف
Date: 28/03/2007  28/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Alcoholic beverages 
(except beers) 

من اجل : المشروبات الكحولیة (ما عدا البیرة). 

In the name of: SPIRITS 
INTERNATIONAL N.V., A Dutch 
company of 

بأسم : سبریتس انترناشینال بي.في. 

Address: 1A, rue Thomas Edison,L-
1445 Strassen, Grand Duchy of 
Luxembourg 

ال-1445  ادیسون،  توماس  رو  1أ،   : العنوان 
ستراسن، غراند دوتشي اوف لوكسمبورغ 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(581)

Trade Mark No.:13352   13352 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 33  33 : في الصنف



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Date: 28/03/2007  28/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Alcoholic beverages 
(except beers) 

من اجل : المشروبات الكحولیة (ما عدا البیرة). 

In the name of: SPIRITS 
INTERNATIONAL N.V., A Dutch 
company of 

بأسم : سبریتس انترناشینال بي.في. 

Address: 1A, rue Thomas Edison,L-
1445 Strassen, Grand Duchy of 
Luxembourg 

ال-1445  ادیسون،  توماس  رو  1أ،   : العنوان 
ستراسن، غراند دوتشي اوف لوكسمبورغ 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(582)

Trade Mark No.:13353   13353 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 33  33 : في الصنف
Date: 28/03/2007  28/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Alcoholic beverages 
(except beers) 

من اجل : المشروبات الكحولیة (ما عدا البیرة). 

In the name of: SPIRITS 
INTERNATIONAL N.V., A Dutch 
company of 

بأسم : سبریتس انترناشینال بي.في. 

Address: 1A, rue Thomas Edison,L-
1445 Strassen, Grand Duchy of 
Luxembourg 

ال-1445  ادیسون،  توماس  رو  1أ،   : العنوان 
ستراسن، غراند دوتشي اوف لوكسمبورغ 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(583)

Trade Mark No.:13354   13354 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 33  33 : في الصنف
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Date: 28/03/2007  28/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Alcoholic beverages 
(except beers) 

من اجل : المشروبات الكحولیة (ما عدا البیرة). 

In the name of: SPIRITS 
INTERNATIONAL N.V., A Dutch 
company of 

بأسم : سبریتس انترناشینال بي.في. 

Address: 1A, rue Thomas Edison,L-
1445 Strassen, Grand Duchy of 
Luxembourg 

ال-1445  ادیسون،  توماس  رو  1أ،   : العنوان 
ستراسن، غراند دوتشي اوف لوكسمبورغ 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(584)

Trade Mark No.:13355   13355 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 33  33 : في الصنف
Date: 28/03/2007  28/03/2007 : التاریخ
In Respect of: Alcoholic beverages 
(except beers) 

من اجل : المشروبات الكحولیة (ما عدا البیرة). 

In the name of: SPIRITS 
INTERNATIONAL N.V., A Dutch 
company of 

بأسم : سبریتس انترناشینال بي.في. 

Address: : 1A, rue Thomas Edison,L-
1445 Strassen, Grand Duchy of 
Luxembourg 

ال-1445  ادیسون،  توماس  رو  1أ،   : العنوان 
ستراسن، غراند دوتشي اوف لوكسمبورغ 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(585)

Trade Mark No.:13356   13356 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 33  33 : في الصنف
Date: 28/03/2007  28/03/2007 : التاریخ
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In Respect of: Alcoholic beverages 
(except beers) 

من اجل : المشروبات الكحولیة (ما عدا البیرة). 

In the name of: SPIRITS 
INTERNATIONAL N.V., A Dutch 
company of 

بأسم : سبریتس انترناشینال بي.في. 

Address: : 1A, rue Thomas Edison,L-
1445 Strassen, Grand Duchy of 
Luxembourg

ال-1445  ادیسون،  توماس  رو  1أ،   : العنوان 
ستراسن، غراند دوتشي اوف لوكسمبورغ 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(586)

Trade Mark No.:13358   13358 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 7  7 : في الصنف
Date: 02/04/2007  02/04/2007 : التاریخ
In Respect of: electical mixers for 
home use ,dish washers, kitchen 
elecrical appliances , vacume cleaners 
and their bags , washing mashines 
, water heaters , laundry dryers , 
machines and electrical appliances 
for washing carpets with shampoo 
,electical coffee grinders 

من اجل : خالطات كھربائیة الستعماالت منزلیة 
مطبخ  االت   ،( (جالیات  صحون  غساالت   ،
كھربائیة ، مكانس كھربائیة و أكیاسھا ، غساالت 
، سخانات ماء ، عصارات غسیل ( نشافات ) ، 
االت و أجھزة كھربائیة لغسیل السجاد بالشامبو 

، مطاحن كھربائیة لطحن القھوة 

In the name of: Akram sbitany Sons 
LTD. 

المساھمة  واوالده  سبیتاني  اكرم  شركة   : بأسم 
الخصوصیة 

Address: al-Ram,Jerusalem  العنوان : الرام القدس
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(587)

Trade Mark No.:13359   13359 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 32  32 : في الصنف
Date: 02/04/2007  02/04/2007 : التاریخ
In Respect of: mineral water carbonated 
beverage and other cool drinks without 
alcohol and drinks and other material that 
used in make cool drinks 

من اجل : المیاه المعدنیھ و الغازیھ و غیر ذلك من 
المشروبات المنعشھ غیر الكحولیھ و االشربھ و 
غیر ذلك من المستحضرات المستعملھ في صنع 

المشروبات المنعشھ 
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In the name of: awj rayeq adeeb abo 
kharmah 

بأسم : أوج رایق ادیب ابو خرمة 

Address: nablus_ sharee zawata 
jawal: 0599257777 

جوال:   / زواتا  ش:   _ نابلس   : العنوان 
 0599257777

Address for Services :  nablus_ sharee 
zawata jawal: 0599257777 

جوال:   / زواتا  ش:   _ نابلس   : التبلیغ  عنوان 
 0599257777

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(588)

Trade Mark No.:13360   13360 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 43  43 : في الصنف
Date: 02/04/2007  02/04/2007 : التاریخ
In Respect of: FOR FOOD AND 
ADRINKS 

من اجل : توفیرالمأكوالت والمشروبات. 

In the name of: hamad adnan abed al 
jalel hamad 

بأسم : حماد عدنان عبد الجلیل حماد 

Address: nablus , rafidia talet al 
itsalat / tel: 092347092 

االتصاالت/  طلعة   _ رفیدیا   _ نابلس   : العنوان 
ت:092347092 

Address for Services :  nablus , rafidia 
talet al itsalat / tel: 092347092 

طلعة   _ رفیدیا   _ نابلس   : التبلیغ  عنوان 
االتصاالت/ ت:092347092 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(589)

Trade Mark No.:13362   13362 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 03/04/2007  03/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Instant noodles  من اجل : معكرونة الجاھزة
In the name of: pt wings surya  بأسم : بي تي وینغز سوریا
Address: jalan kalisosok kidul no . 
2surabaya indonesia 

 2, رقم  كایدول  كالیسوسوك  جاالن   : العنوان 
سوربایا اندونیسیا 

Address for Services:    182 عنوان التبلیغ : بیت ساحور - ص ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(590)
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Trade Mark No.:13363   13363 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 03/04/2007  03/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Rice and rice products  من اجل : االرز ومنتجات االرز
In the name of: Seatide Pty ltd  ( سیتاید بتي لیمتد) : بأسم
Address: level 14201 kent 
street ,sydney ,new south wales 
2000,australia 

 , ,سیدني  ستریت  كنت  لیفل 14201   : العنوان 
نیو ساوث ویلز 2000, استرالیا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : نابلس - رفیدیا فوق معرض جوال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(591)

Trade Mark No.:13364   13364 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 03/04/2007  03/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
preparations for the treatment of human 
sleep disorders. 

لمعالجة  صیدالنیة  مستحضرات   : اجل  من 
إضطرابات نوم اإلنسان. 

In the name of: Cephalon, Inc.  .بأسم : سیبھالون ، إنك
Address: Frazer, Pennsylvania, USA , 
(a Delaware Corporation) 

 ، فرازیر   ، كوربوریشن)  (دیالویر   : العنوان 
بینسلفانیا ، الوالیات المتحدة األمریكیة 

Address for Services:    - عنوان التبلیغ : مركز الخراز - الطابق الثاني
شارع یافا - رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(592)

Trade Mark No.:13365   13365 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 03/04/2007  03/04/2007 : التاریخ
In Respect of: HIV/ Anti-viral 
pharmaceutical preparations. 

من اجل : فیروس المناعة البشریة/ مستحضرات 
صیدالنیة مضادة للفیروسات. 

In the name of: Tibotec 
Pharmaceuticals Ltd. 

بأسم : تایبوتیك فارماسیوتیكالز لیمتد 

Address: Eastgate Village, Eastgate, 
Little Island, Co Cork, Ireland 

الجزیرة   ، إیستغیت   ، إیستغیت  قریة   : العنوان 
الصغیرة ، كو كورك ، إیرلندا 

Address for Services:    - عنوان التبلیغ : مركز الخراز - الطابق الثاني
شارع یافا - رام اهللا 
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(593)

Trade Mark No.:13366   13366 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 03/04/2007  03/04/2007 : التاریخ
In Respect of: HIV/ Anti-viral 
pharmaceutical preparations. 

من اجل : فیروس المناعة البشریة/ مستحضرات 
صیدالنیة مضادة للفیروسات. 

In the name of: Tibotec 
Pharmaceuticals Ltd. 

بأسم : تایبوتیك فارماسیوتیكالز لیمتد 

Address: Eastgate Village, Eastgate, 
Little Island, Co Cork, Ireland 

الجزیرة   ، إیستغیت   ، إیستغیت  قریة   : العنوان 
الصغیرة ، كو كورك ، إیرلندا 

Address for Services:    - عنوان التبلیغ : مركز الخراز - الطابق الثاني
شارع یافا - رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(594)

Trade Mark No.:13367   13367 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 03/04/2007  03/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
preparations and substances. 

من اجل : مستحضرات ومواد صیدالنیـــة 

In the name of: Tibotec 
Pharmaceuticals Ltd. 

بأسم : تایبوتیك فارماسیوتیكالز لیمتد 

Address: Eastgate Village, Eastgate, 
Little Island, Co Cork, Ireland 

الجزیرة   ، إیستغیت   ، إیستغیت  قریة   : العنوان 
الصغیرة ، كو كورك ، إیرلندا 

Address for Services:    - عنوان التبلیغ : مركز الخراز - الطابق الثاني
شارع یافا - رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(595)

Trade Mark No.:13368   13368 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 03/04/2007  03/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
preparations and substances. 

من اجل : مستحضرات ومواد صیدالنیـــة 
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In the name of: Tibotec 
Pharmaceuticals Ltd. 

بأسم : تایبوتیك فارماسیوتیكالز لیمتد 

Address: Eastgate Village, Eastgate, 
Little Island, Co Cork, Ireland 

الجزیرة   ، إیستغیت   ، إیستغیت  قریة   : العنوان 
الصغیرة ، كو كورك ، إیرلندا 

Address for Services:    - عنوان التبلیغ : مركز الخراز - الطابق الثاني
شارع یافا - رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(596)

Trade Mark No.:13369   13369 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 03/04/2007  03/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
preparations and substances. 

من اجل : مستحضرات ومواد صیدالنیـــة 

In the name of: Tibotec 
Pharmaceuticals Ltd. 

بأسم : تایبوتیك فارماسیوتیكالز لیمتد 

Address: Eastgate Village, Eastgate, 
Little Island, Co Cork, Ireland 

الجزیرة   ، إیستغیت   ، إیستغیت  قریة   : العنوان 
الصغیرة ، كو كورك ، إیرلندا 

Address for Services:    - عنوان التبلیغ : مركز الخراز - الطابق الثاني
شارع یافا - رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(597)

Trade Mark No.:13370   13370 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 03/04/2007  03/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
preparations and substances. 

من اجل : مستحضرات ومواد صیدالنیـــة 

In the name of: Tibotec 
Pharmaceuticals Ltd. 

بأسم : تایبوتیك فارماسیوتیكالز لیمتد 

Address: Eastgate Village, Eastgate, 
Little Island, Co Cork, Ireland 

الجزیرة   ، إیستغیت   ، إیستغیت  قریة   : العنوان 
الصغیرة ، كو كورك ، إیرلندا 

Address for Services:    - عنوان التبلیغ : مركز الخراز - الطابق الثاني
شارع یافا - رام اهللا 
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(598)

Trade Mark No.:13371   13371 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 03/04/2007  03/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice and rice products, coffee 
substitutes, cereals and cereal 
preparations, bread, biscuits, 
cakes, pastry, pastries, cookies, 
candy, candy bars, muesli bars, 
chocolate and chocolate products, 
drinking chocolate, non-medicated 
confectionary, edible ices, ice-cream, 
frozen confections, chilled desserts, 
mousses, sorbets, flavourings for 
beverages, snacks and meals and 
constituents for making meals, sauces, 
all made from goods included in class 
30. 

 ، السكر   ، الكاكاو   ، الشاي   ، البن   : اجل  من 
الحبوب   ، البن  بدائل   ، األرز  ومنتجات  األرز 
 ، البسكویت   ، الخبز   ، الحبـوب  ومستحضرات 
الكعك ، فطیرة ، فطائر ، الكعك المحلى، الحلوى 
الشوكوالتھ   ، الموسلي  قطع   ، الحلوى  قطع   ،
 ، الشوكوالتھ  مشروب   ، الشوكوالتھ  ومنتجات 
الحلوى غیر المشبعة ، المثلجات الصالحة لألكل 
، آیسكریم (البوظة) ، المربى المجمد ، الحلوى 
المبردة، الموسیة (حلوى مع قشدة) ، المصاص 
، نكھات للمشروبات الخفیفة ، الوجبات الخفیفة 
وجمیعھا  الصلصات   ، الوجبات  لعمل  ومكونات 

مصنوعة من بضائع مشمولة في الفئة 30. 

In the name of: Mars, Incorporated  بأسم : مارس، إنكوربوریتد
Address: (Delaware Corporation), 
Mclean, Virginia, USA 

 ، ماكلین   ، كوربوریشن)  (دیالویر   : العنوان 
فیرجینیا ، الوالیات المتحدة األمریكیة 

Address for Services:    - عنوان التبلیغ : مركز الخراز - الطابق الثاني
شارع یافا - رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(599)

Trade Mark No.:13374   13374 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 25  25 : في الصنف
Date: 03/04/2007  03/04/2007 : التاریخ
In Respect of: clothes and shoes tall 
short 

و  الطویلھ  االحذیھ  فیھا  بما  االلبسھ   : اجل  من 
القصیره 

In the name of: MOHAMMAD ADEL 
QASEM ABU SALHA 

بأسم : محمدعادل قاسم ابو صالحة 

Address: NABLUS - AL MANTIKA 
AL SINAEA /T: 092324277 

ت:  الصناعیة_  المنطقة   - نابلس   : العنوان 
 09324277
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Address for Services :  NABLUS 
- AL MANTIKA AL SINAEA /T: 
092324277 

عنوان التبلیغ : نابلس - المنطقة الصناعیة_ ت: 
 09324277

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(600)

Trade Mark No.:13375   13375 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 03/04/2007  03/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Baby Diapers  من اجل : حفاضات أطفال
In the name of: Sharikat Al Rashed 
Lilsina ah Wa Al Estithmar A . A 

 . ع  واإلستثمار  للصناعة  الراشد  شركة   : بأسم 
ع 

Address: Taffuh - Khalliet Al Turk - 
Tel: 2223794 - Mob: 0599206688 

العنوان : تفوح - خلة الترك - ت: 2223794 - 
جوال: 0599206688 

Address for Services :  Taffuh - 
Khalliet Al Turk - Tel: 2223794 - Mob: 
0599206688 

ت:   - الترك  خلة   - تفوح   : التبلیغ  عنوان 
2223794 - جوال: 0599206688 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(601)

Trade Mark No.:13376   13376 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 17  17 : في الصنف
Date: 03/04/2007  03/04/2007 : التاریخ
In Respect of: pipe unions not of 
metal, joints, couplings, seals, non-
metallic sleeves; non-metallic pipes, 
flexible non-metallic pipes; sealing 
joints; rubber valves, caps for non-
metal pipes, rubber valves (other than 
parts of machines); traps 

المعدنیة,  غیر  االنابیب  وصالت   : اجل  من 
االذرع  اغطیة   , السدادات   , المرابط   , المفاصل 
غیر المعدنیة , االنابیب غیر المعدنیة , االنابیب 
 , السدادة  المفاصل   , المعدنیة  غیر  المرنة 
غیر  االنابیب  قلنسوات   , المطاطیة  الصمامات 
االجزاء  (غیر  المطاطیة  الصمامات   , المعدنیة 

للماكنات), المحابس 
In the name of: REDI S.P.A.  .بأسم : ریدي اس.بي.ایھ
Address: VIA MADONNA DEI 
PRATI, 5/A 40069 ZOLA PREDOSA 
(BOLOGNA) - ITALY 

5/ایھ 40069  براتي,  دي  مادونا  فیا  العنوان : 
زوال بریدوسا (بولونیا) - ایطالیا 
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Address for Services:    AGIP - TMP Agents/  : التبلیغ  عنوان 
 P.O Box 3800 Al-Beereh

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(602)

Trade Mark No.:13377   13377 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 19  19 : في الصنف
Date: 03/04/2007  03/04/2007 : التاریخ
In Respect of: unions, non-metal valves 
for drainage pipes; pedestrian gratings 
in plastic materials; pedestrian covers in 
plastic materials, road gratings in plastic 
materials, rainwater and washing water 
gutters, pipe plugs not of metal; rigid 
pipes not of metal; non-metal construction 
materials; building equipment not of metal 

المعدنیة  غیر  الصمامات   , الوصالت   : اجل  من 
النابیب المصارف , المشابك المتحركة من مواد 
بالستیكیة , االغطیة المتحركة من مواد بالستیكیة 
, مشابك الطرقات من مواد بالستیكیة , بالوعات 
میاه االمطار ومیاه الغسل , سدادات االنابیب غیر 
, مواد  المعدنیة , االنابیب الصلبة غیر المعدنیة 
البناء غیر المعدنیة , ادوات البناء غیر المعدنیة 

In the name of: REDI S.P.A.  .بأسم : ریدي اس.بي.ایھ
Address: VIA MADONNA DEI 
PRATI, 5/A 40069 ZOLA PREDOSA 
(BOLOGNA) - ITALY 

5/ایھ 40069  براتي,  دي  مادونا  فیا  العنوان : 
زوال بریدوسا (بولونیا) - ایطالیا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(603)

Trade Mark No.:13378   13378 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 34  34 : في الصنف
Date: 04/04/2007  04/04/2007 : التاریخ
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; 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 

من اجل : التبغ النیئ او المصنع، منتجات التبغ 
الصغیرة  والسجائر  والسجائر  السیجار  وتشمل 
وتبغ  المضغ  وتبغ  الغلیون  وتبغ  النفل  والتبغ 
التبغ  خلیلط  من  المصنوعة  والسجائر  التنشق 
غیر  (الغراض  التبغ  بدائل  القرنفل،  وكبش 
وانابیب  ورق  وتشمل  المدخنین  لوازم  طبیة)، 
السجائر ومصافي السجائر وعلب التبغ وصنادیق 
الجیب  واجھزة  والغالیین  والمنافض  السجائر 

للف السجائر والوالعات، الكبریت. 
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In the name of: Philip Morris 
Products S.A 

بأسم : فیلیب موریس برودكتس اس.اي. 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchatel, Switzerland 

نوخاتل،   2000  ،3 جونرونو  كیھ   : العنوان 
سویسرا 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(604)

Trade Mark No.:13379   13379 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 34  34 : في الصنف
Date: 04/04/2007  04/04/2007 : التاریخ
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; 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 

من اجل : التبغ النیئ او المصنع، منتجات التبغ 
الصغیرة  والسجائر  والسجائر  السیجار  وتشمل 
وتبغ  المضغ  وتبغ  الغلیون  وتبغ  النفل  والتبغ 
التبغ  خلیلط  من  المصنوعة  والسجائر  التنشق 
غیر  (الغراض  التبغ  بدائل  القرنفل،  وكبش 
وانابیب  ورق  وتشمل  المدخنین  لوازم  طبیة)، 
السجائر ومصافي السجائر وعلب التبغ وصنادیق 
الجیب  واجھزة  والغالیین  والمنافض  السجائر 

للف السجائر والوالعات، الكبریت. 

In the name of: Philip Morris 
Products S.A 

بأسم : فیلیب موریس برودكتس اس.اي. 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchatel, Switzerland 

نوخاتل،   2000  ،3 جونرونو  كیھ   : العنوان 
سویسرا 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(605)

Trade Mark No.:13380   13380 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 25  25 : في الصنف
Date: 04/04/2007  04/04/2007 : التاریخ
In Respect of: shoes  من اجل : االحذیة
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In the name of: ADOOR FASHION 
LTD 

بأسم : ادور فاشون لتید 

Address: renah nasareh 16940  16940 العنوان : الرینة - الناصرة
Address for Services:    جوال  - البیره  اهللا-  رام   : التبلیغ  عنوان 

059989804ص ب 4104 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(606)

Trade Mark No.:13381   13381 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 04/04/2007  04/04/2007 : التاریخ
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 

من اجل : المستحضرات الخاصة بتبییض األقمشة 
وغیرھا من المواد التي تستخدم في غسیل وكي 
المالبس ، مستحضرات التنظیف والصقل والفرك 
والزیوت  العطریة  المواد   ، الصابون   ، والكشط 
(الكوزمتیك)  التجمیل  ومستحضرات  العطریة 

وغسول الشعر ومستحضرات تنظیف األسنان 
In the name of: Saleh Abdelsalam 
Saleh Hirbawi 

بأسم : صالح عبد السالم صالح حرباوي 

Address: Ramallah-Alquds Street, Al-
Ram, West Bank 

العنوان : شارع رام اهللا القدس – الرام – الضفة 
الغربیة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(607)

Trade Mark No.:13382   13382 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 04/04/2007  04/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Insurance; financial 
affairs; monetary affairs; real estate 
affairs 

من اجل : التأمین , الشؤون التمویلیة , الشؤون 
المالیة والشؤون العقاریة 

In the name of: Manazel Real Estate 
P.J.S.C. 

بأسم : منازل العقاریة ش.م.خ. 
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Address: P.O. Box: 33322 Abu Dhabi, 
United Arab Emirates 

االمارات   , ابوظبي  ب: 33322  ص   : العنوان 
العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(608)

Trade Mark No.:13383   13383 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 08/04/2007  08/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
preparations; nutritional supplements 
for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, 
food for babies 

االغذیة   , الصیدالنیة  المستحضرات   : اجل  من 
الحمیة  مواد   , الطبیة  لالغراض  التكمیلیة 

المعتمدة لالستعمال الطبي , اغذیة االطفال 

In the name of: Raisio Benecol Oy  بأسم : رایسیو بینیكول اوي
Address: Raisionkaari 55, 21200 
Raisio, Finland 

رایسیو   21200 ,  55 رایسیونكاري   : العنوان 
, فنلندا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(609)

Trade Mark No.:13384   13384 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 08/04/2007  08/04/2007 : التاریخ
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 

الداجنة  الطیور   , األسماك   , اللحوم   : اجل  من 
الفواكھ   ، اللحوم  مستخرجات   ، الصید  ولحوم 
والمجففة  والمجمدة  المحفوظة  والخضروات 
والمطھیة ، الجلي , المربیات وصلصات الفواكھ 
الزیوت   ، الحلیب  ومنتجات  الحلیب   , البیض   ،

والشحوم الصالحة لألكل 
In the name of: Raisio Benecol Oy  بأسم : رایسیو بینیكول اوي
Address: Raisionkaari 55, 21200 
Raisio, Finland 

رایسیو   21200 ,  55 رایسیونكاري   : العنوان 
, فنلندا 

Address for Services:    AGIP - TMP Agents/  : التبلیغ  عنوان 
 P.O Box 3800 Al-Beereh
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(610)

Trade Mark No.:13385   13385 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 08/04/2007  08/04/2007 : التاریخ
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 

 , السكر   , الكاكاو   , الشاي   , القھوة   : اجل  من 
 ، المصنعة  القھوة   , الساجو   , التابیوكا   , األرز 
الحبوب  من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقیق 
 ، المثلجات   ، والحلویات  المعجنات   , الخبز   ،
العسل , دبس السكر، الخمیرة , مسحوق الخبازة 
 ، (التوابل)  الصلصات  والخل  والخردل  الملح   ،

البھارات، الثلج 
In the name of: Raisio Benecol Oy  بأسم : رایسیو بینیكول اوي
Address: Raisionkaari 55, 21200 
Raisio, Finland 

رایسیو   21200 ,  55 رایسیونكاري   : العنوان 
, فنلندا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(611)

Trade Mark No.:13386   13386 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 32  32 : في الصنف
Date: 08/04/2007  08/04/2007 : التاریخ
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 

والغازیة  المعدنیة  المیاه   , البیرة   : اجل  من 
شراب   ، الكحولیة  غیر  األخرى  والمشروبات 
العصائر  مركزات   ، الفواكھ  وعصیر  الفواكھ 

والمستحضرات األخرى لصنع المشروبات 

In the name of: Raisio Benecol Oy  بأسم : رایسیو بینیكول اوي
Address: Raisionkaari 55, 21200 
Raisio, Finland 

رایسیو   21200 ,  55 رایسیونكاري   : العنوان 
, فنلندا 

Address for Services:    AGIP - TMP Agents/  : التبلیغ  عنوان 
 P.O Box 3800 Al-Beereh
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(612)

Trade Mark No.:13387   13387 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف

Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Advertising services; 
business management and 
organizational services; business 
administration; marketing and public 
relations services; advertising and 
dissemination of business information 
via web pages or the Internet; advisory 
and consultancy services relating to all 
the aforesaid services; all the aforesaid 
services provided in connection with 
the registrant s property developments 
and any disposition or promotion 
thereof or dealing therewith. 

العالمة  تسجیل  ھذا  بموجب  یطلب   : اجل  من 
اجل  من   35 صنف  في  المرفقة  التجاریة 
 business) األعمال  إدارة  اإلعالن،  خدمات 
management) والخدمات التنظیمیة؛ العملیات 
 (administration  business) اإلداریة 
العامة؛  العالقات  وخدمات  التســـویق  لألعمال؛ 
بواسطة  األعمال  معلومات  ونشر  عن  اإلعالن 
الخدمات  اإلنترنت؛  أو  ”ویب“  شبكة  صفحات 
السالفة  الخدمات  بجمیع  المتعلقة  االستشاریة 
الذكر؛ جمیع الخدمات السالفة الذكر مقدمة فیما 
یتعلق بتطورات أمالك المسجل وأي تصرف فیھا 

أو ترویج لھا أو تعامل بھا 
In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
مكتب   - الثالث  الطابق  نابلس،   - القدس  شارع 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(613)

Trade Mark No.:13388   13388 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
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In Respect of: Arranging mortgage 
financing; secured lending; arranging of 
loans; property investment services; all the 
aforesaid services provided in connection 
with and as an adjunct to the registrant s 
property developments and any disposition 
or promotion thereof or dealing therewith; 
rental of accommodation; management 
retail, leasing and brokerage of property; 
real estate services; real estate valuations; 
estate agency services; real estate 
management; property marketing; advice, 
consultancy and information services 
relating to all the aforesaid services 

برھن؛  المضمون  التمویل  ترتیب   : اجل  من 
خدمات  القروض؛  ترتیب  المضمونة؛  اإلعادة 
السالفة  الخدمات  جمیع  األمالك؛  في  االستثمار 
في  مساعد  وكشيء  بـ  یتعلق  فیما  مقدمة  الذكر 
أو  فیھا  تصرف  وأي  المسجل  أمالك  تطورات 
ترویج لھا أو تعامل بھا؛ تأجیر المساكن (أماكن 
اإلقامة)؛ إدارة أعمال التأجیر والسمسرة لألمالك 
بالمفرق؛ الخدمات العقاریة؛ التقییمات العقاریة؛ 
العقارات؛  إدارة  العقاریة؛  السمسرة  خدمات 
واالستشارة  المشورة  خدمات  األمالك؛  تسویق 
واإلعالم المتعلقة بجمیع الخدمات السالفة الذكر 

In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
مكتب   - الثالث  الطابق  نابلس،   - القدس  شارع 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(614)

Trade Mark No.:13389   13389 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 37  37 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Construction engineering; 
construction of properties; construction of 
buildings, houses and apartments; decorating 
services; alteration, refurbishment and 
renovation of houses, of commercial buildings 
and of civil engineering constructions; 
installation, maintenance and repair of buildings, 
houses, apartments, lifts, heating apparatus, 
air conditioning apparatus, electrical wiring, 
lighting apparatus, refrigeration apparatus, fire 
alarms, smoke alarms, roads, walkways, bridges, 
pipelines and transmission lines; insulating 
and sealing of buildings; cleaning of buildings; 
plastering; plumbing; interior and exterior 
painting; masonry services; riveting; asphalting; 
metal casting; scaffolding; consultancy services 
relating to the construction of residential and 
commercial properties 

من اجل : ھندسة البناء؛ إنشاء األمالك؛ إنشاء المباني 
(الدیكور)؛  الزخرفة  خدمات  والشقق؛  والمساكن 
أعمال التغییر في وتجدید واصالح المساكن والمباني 
التجاریة وإنشاءات الھندسة المدنیة؛ تركیب وصیانة 
والمصاعد  والشقق  والمساكن  المباني  واصالح 
وشبكات  الھواء  تكییف  وأجھزة  التدفئة  وأجھزة 
األسالك الكھربائیة وأجھزة اإلضاءة وأجھزة التبرید 
وآالت اإلنذار بالحریق وآالت اإلنذار بالدخان والطرق 
والمماشي والجسور وخطوط األنابیب وخطوط النقل 
الكھربائي؛ عزل المباني ومنع التسرب فیھا؛ تنظیف 
المباني؛ أعمال التبییض (القصارة)؛ السمكرة؛ أعمال 
أعمال  البناء؛  خدمات  والخارجي؛  الداخلي  الدھان 
صب  التزفییت؛  أعمال  بالبرشام)؛  (التثبیت  البرشمة 
االستشاریة  الخدمات  بالسقاالت؛  التزوید  المعادن؛ 

المتعلقة بإنشاء األمالك السكنیة والتجاریة 
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In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
مكتب   - الثالث  الطابق  نابلس،   - القدس  شارع 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(615)

Trade Mark No.:13390   13390 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 42  42 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Design services relating 
to residential and commercial property; 
professional consultancy services relating 
to the design, building and construction 
of residential and commercial properties; 
surveying services; architectural services; 
land development 

باألمالك  المتعلقة  التصمیم  خدمات   : اجل  من 
االستشاریة  الخدمات  والتجاریة؛  السكنیة 
الحرفیة المتعلقة بتصمیم وبناء وإنشاء األمالك 
الخدمات  المساحة؛  خدمات  والتجاریة؛  السكنیة 

المعماریة؛ تطویر األراضي 

In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
مكتب   - الثالث  الطابق  نابلس،   - القدس  شارع 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(616)

Trade Mark No.:13391   13391 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
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In Respect of: Advertising services; 
business management and organizational 
services; business administration; 
marketing and public relations services; 
advertising and dissemination of business 
information via web pages or the Internet; 
advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid services; 
all the aforesaid services provided in 
connection with the registrant s property 
developments and any disposition or 
promotion thereof or dealing therewith 

األعمال  إدارة  اإلعالن،  خدمات   : اجل  من 
والخدمات   (management  business)
 business) اإلداریة  العملیات  التنظیمیة؛ 
التســـویق  لألعمال؛   (administration
ونشر  عن  اإلعالن  العامة؛  العالقات  وخدمات 
معلومات األعمال بواسطة صفحات شبكة ”ویب“ 
أو اإلنترنت؛ الخدمات االستشاریة المتعلقة بجمیع 
السالفة  الخدمات  الذكر؛ جمیع  الخدمات السالفة 
الذكر مقدمة فیما یتعلق بتطورات أمالك المسجل 

وأي تصرف فیھا أو ترویج لھا أو تعامل بھا 
In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
مكتب   - الثالث  الطابق  نابلس،   - القدس  شارع 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(617)

Trade Mark No.:13392   13392 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Arranging mortgage 
financing; secured lending; arranging of 
loans; property investment services; all the 
aforesaid services provided in connection 
with and as an adjunct to the registrant 
s property developments and any 
disposition or promotion thereof or dealing 
therewith; rental of accommodation; 
management retail, leasing and brokerage 
of property; real estate services; real estate 
valuations; estate agency services; real 
estate management; property marketing; 
advice, consultancy and information 
services relating to all the aforesaid 
services 

برھن؛  المضمون  التمویل  ترتیب   : اجل  من 
خدمات  القروض؛  ترتیب  المضمونة؛  اإلعادة 
السالفة  الخدمات  جمیع  األمالك؛  في  االستثمار 
في  مساعد  وكشيء  بـ  یتعلق  فیما  مقدمة  الذكر 
أو  فیھا  تصرف  وأي  المسجل  أمالك  تطورات 
ترویج لھا أو تعامل بھا؛ تأجیر المساكن (أماكن 
اإلقامة)؛ إدارة أعمال التأجیر والسمسرة لألمالك 
بالمفرق؛ الخدمات العقاریة؛ التقییمات العقاریة؛ 
العقارات؛  إدارة  العقاریة؛  السمسرة  خدمات 
واالستشارة  المشورة  خدمات  األمالك؛  تسویق 
واإلعالم المتعلقة بجمیع الخدمات السالفة الذكر 

In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 
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Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
مكتب   - الثالث  الطابق  نابلس،   - القدس  شارع 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(618)

Trade Mark No.:13393   13393 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 37  37 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Construction engineering; 
construction of properties; construction 
of buildings, houses and apartments; 
decorating services; alteration, 
refurbishment and renovation of houses, 
of commercial buildings and of civil 
engineering constructions; installation, 
maintenance and repair of buildings, 
houses, apartments, lifts, heating 
apparatus, air conditioning apparatus, 
electrical wiring, lighting apparatus, 
refrigeration apparatus, fire alarms, 
smoke alarms, roads, walkways, bridges, 
pipelines and transmission lines; insulating 
and sealing of buildings; cleaning of 
buildings; plastering; plumbing; interior 
and exterior painting; masonry services; 
riveting; asphalting; metal casting; 
scaffolding; consultancy services relating 
to the construction of residential and 
commercial properties 

إنشاء األمالك؛ إنشاء  ھندسة البناء؛  من اجل : 
الزخرفة  خدمات  والشقق؛  والمساكن  المباني 
واصالح  وتجدید  في  التغییر  أعمال  (الدیكور)؛ 
الھندسة  وإنشاءات  التجاریة  والمباني  المساكن 
المباني  واصالح  وصیانة  تركیب  المدنیة؛ 
التدفئة  وأجھزة  والمصاعد  والشقق  والمساكن 
األسالك  وشبكات  الھواء  تكییف  وأجھزة 
التبرید  وأجھزة  اإلضاءة  وأجھزة  الكھربائیة 
بالدخان  اإلنذار  وآالت  بالحریق  اإلنذار  وآالت 
األنابیب  وخطوط  والجسور  والمماشي  والطرق 
ومنع  المباني  عزل  الكھربائي؛  النقل  وخطوط 
التبییض  أعمال  المباني؛  تنظیف  فیھا؛  التسرب 
الداخلي  الدھان  أعمال  السمكرة؛  (القصارة)؛ 
البرشمة  أعمال  البناء؛  خدمات  والخارجي؛ 
صب  التزفییت؛  أعمال  بالبرشام)؛  (التثبیت 
المعادن؛ التزوید بالسقاالت؛ الخدمات االستشاریة 

المتعلقة بإنشاء األمالك السكنیة والتجاریة 
In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
مكتب   - الثالث  الطابق  نابلس،   - القدس  شارع 

 (O9) رقم
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(619)

Trade Mark No.:13394   13394 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 42  42 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Design services relating 
to residential and commercial property; 
professional consultancy services relating 
to the design, building and construction 
of residential and commercial properties; 
surveying services; architectural services; 
land development 

باألمالك  المتعلقة  التصمیم  خدمات   : اجل  من 
االستشاریة  الخدمات  والتجاریة؛  السكنیة 
الحرفیة المتعلقة بتصمیم وبناء وإنشاء األمالك 
الخدمات  المساحة؛  خدمات  والتجاریة؛  السكنیة 

المعماریة؛ تطویر األراضي 

In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
مكتب   - الثالث  الطابق  نابلس،   - القدس  شارع 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(620)

Trade Mark No.:13395   13395 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Advertising services; 
business management and organizational 
services; business administration; 
marketing and public relations services; 
advertising and dissemination of business 
information via web pages or the Internet; 
advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid services; 
all the aforesaid services provided in 
connection with the registrant s property 
developments and any disposition or 
promotion thereof or dealing therewith 

األعمال  إدارة  اإلعالن،  خدمات   : اجل  من 
والخدمات   (management  business)
 business) اإلداریة  العملیات  التنظیمیة؛ 
التســـویق  لألعمال؛   (administration
ونشر  عن  اإلعالن  العامة؛  العالقات  وخدمات 
معلومات األعمال بواسطة صفحات شبكة ”ویب“ 
أو اإلنترنت؛ الخدمات االستشاریة المتعلقة بجمیع 
السالفة  الخدمات  الذكر؛ جمیع  الخدمات السالفة 
الذكر مقدمة فیما یتعلق بتطورات أمالك المسجل 

وأي تصرف فیھا أو ترویج لھا أو تعامل بھا 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
مكتب   - الثالث  الطابق  نابلس،   - القدس  شارع 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(621)

Trade Mark No.:13396   13396 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Arranging mortgage 
financing; secured lending; arranging of 
loans; property investment services; all the 
aforesaid services provided in connection 
with and as an adjunct to the registrant 
s property developments and any 
disposition or promotion thereof or dealing 
therewith; rental of accommodation; 
management retail, leasing and brokerage 
of property; real estate services; real estate 
valuations; estate agency services; real 
estate management; property marketing; 
advice, consultancy and information 
services relating to all the aforesaid 
services 

برھن؛  المضمون  التمویل  ترتیب   : اجل  من 
خدمات  القروض؛  ترتیب  المضمونة؛  اإلعادة 
السالفة  الخدمات  جمیع  األمالك؛  في  االستثمار 
في  مساعد  وكشيء  بـ  یتعلق  فیما  مقدمة  الذكر 
أو  فیھا  تصرف  وأي  المسجل  أمالك  تطورات 
ترویج لھا أو تعامل بھا؛ تأجیر المساكن (أماكن 
اإلقامة)؛ إدارة أعمال التأجیر والسمسرة لألمالك 
بالمفرق؛ الخدمات العقاریة؛ التقییمات العقاریة؛ 
العقارات؛  إدارة  العقاریة؛  السمسرة  خدمات 
واالستشارة  المشورة  خدمات  األمالك؛  تسویق 
واإلعالم المتعلقة بجمیع الخدمات السالفة الذكر 

In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
مكتب   - الثالث  الطابق  نابلس،   - القدس  شارع 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(622)
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Trade Mark No.:13397   13397 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 37  37 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Construction engineering; 
construction of properties; construction 
of buildings, houses and apartments; 
decorating services; alteration, 
refurbishment and renovation of houses, 
of commercial buildings and of civil 
engineering constructions; installation, 
maintenance and repair of buildings, 
houses, apartments, lifts, heating 
apparatus, air conditioning apparatus, 
electrical wiring, lighting apparatus, 
refrigeration apparatus, fire alarms, 
smoke alarms, roads, walkways, bridges, 
pipelines and transmission lines; insulating 
and sealing of buildings; cleaning of 
buildings; plastering; plumbing; interior 
and exterior painting; masonry services; 
riveting; asphalting; metal casting; 
scaffolding; consultancy services relating 
to the construction of residential and 
commercial properties 

إنشاء األمالك؛ إنشاء  ھندسة البناء؛  من اجل : 
الزخرفة  خدمات  والشقق؛  والمساكن  المباني 
واصالح  وتجدید  في  التغییر  أعمال  (الدیكور)؛ 
الھندسة  وإنشاءات  التجاریة  والمباني  المساكن 
المباني  واصالح  وصیانة  تركیب  المدنیة؛ 
التدفئة  وأجھزة  والمصاعد  والشقق  والمساكن 
األسالك  وشبكات  الھواء  تكییف  وأجھزة 
التبرید  وأجھزة  اإلضاءة  وأجھزة  الكھربائیة 
بالدخان  اإلنذار  وآالت  بالحریق  اإلنذار  وآالت 
األنابیب  وخطوط  والجسور  والمماشي  والطرق 
ومنع  المباني  عزل  الكھربائي؛  النقل  وخطوط 
التبییض  أعمال  المباني؛  تنظیف  فیھا؛  التسرب 
الداخلي  الدھان  أعمال  السمكرة؛  (القصارة)؛ 
البرشمة  أعمال  البناء؛  خدمات  والخارجي؛ 
صب  التزفییت؛  أعمال  بالبرشام)؛  (التثبیت 
المعادن؛ التزوید بالسقاالت؛ الخدمات االستشاریة 

المتعلقة بإنشاء األمالك السكنیة والتجاریة 
In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    شارع الشیخ،  برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
 (O9) القدس - نابلس، الطابق الثالث - مكتب رقم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(623)

Trade Mark No.:13398   13398 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 42  42 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Design services relating 
to residential and commercial property; 
professional consultancy services relating 
to the design, building and construction 
of residential and commercial properties; 
surveying services; architectural services; 
land development 

باألمالك  المتعلقة  التصمیم  خدمات   : اجل  من 
االستشاریة  الخدمات  والتجاریة؛  السكنیة 
الحرفیة المتعلقة بتصمیم وبناء وإنشاء األمالك 
الخدمات  المساحة؛  خدمات  والتجاریة؛  السكنیة 

المعماریة؛ تطویر األراضي 
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In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
مكتب   - الثالث  الطابق  نابلس،   - القدس  شارع 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(624)

Trade Mark No.:13399   13399 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Advertising services; 
business management and 
organizational services; business 
administration; marketing and public 
relations services; advertising and 
dissemination of business information 
via web pages or the Internet; 
advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid services; 
all the aforesaid services provided 
in connection with the registrant 
s property developments and any 
disposition or promotion thereof or 
dealing therewith 

األعمال  إدارة  اإلعالن،  خدمات   : اجل  من 
والخدمات   (management  business)
 business) اإلداریة  العملیات  التنظیمیة؛ 
التســـویق  لألعمال؛   (administration
ونشر  عن  اإلعالن  العامة؛  العالقات  وخدمات 
معلومات األعمال بواسطة صفحات شبكة ”ویب“ 
أو اإلنترنت؛ الخدمات االستشاریة المتعلقة بجمیع 
السالفة  الخدمات  الذكر؛ جمیع  الخدمات السالفة 
الذكر مقدمة فیما یتعلق بتطورات أمالك المسجل 

وأي تصرف فیھا أو ترویج لھا أو تعامل بھا 

In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
مكتب   - الثالث  الطابق  نابلس،   - القدس  شارع 

 (O9) رقم
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(625)

Trade Mark No.:13400   13400 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Arranging mortgage 
financing; secured lending; arranging of 
loans; property investment services; all the 
aforesaid services provided in connection 
with and as an adjunct to the registrant 
s property developments and any 
disposition or promotion thereof or dealing 
therewith; rental of accommodation; 
management retail, leasing and brokerage 
of property; real estate services; real estate 
valuations; estate agency services; real 
estate management; property marketing; 
advice, consultancy and information 
services relating to all the aforesaid 
services 

برھن؛  المضمون  التمویل  ترتیب   : اجل  من 
خدمات  القروض؛  ترتیب  المضمونة؛  اإلعادة 
السالفة  الخدمات  جمیع  األمالك؛  في  االستثمار 
في  مساعد  وكشيء  بـ  یتعلق  فیما  مقدمة  الذكر 
أو  فیھا  تصرف  وأي  المسجل  أمالك  تطورات 
ترویج لھا أو تعامل بھا؛ تأجیر المساكن (أماكن 
اإلقامة)؛ إدارة أعمال التأجیر والسمسرة لألمالك 
بالمفرق؛ الخدمات العقاریة؛ التقییمات العقاریة؛ 
العقارات؛  إدارة  العقاریة؛  السمسرة  خدمات 
واالستشارة  المشورة  خدمات  األمالك؛  تسویق 
واإلعالم المتعلقة بجمیع الخدمات السالفة الذكر 

In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:   
شارع  الشیخ،  برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 

 (O9) القدس - نابلس، الطابق الثالث - مكتب رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(626)

Trade Mark No.:13401   13401 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 37  37 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
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In Respect of: Construction engineering; 
construction of properties; construction 
of buildings, houses and apartments; 
decorating services; alteration, 
refurbishment and renovation of houses, 
of commercial buildings and of civil 
engineering constructions; installation, 
maintenance and repair of buildings, 
houses, apartments, lifts, heating 
apparatus, air conditioning apparatus, 
electrical wiring, lighting apparatus, 
refrigeration apparatus, fire alarms, 
smoke alarms, roads, walkways, bridges, 
pipelines and transmission lines; insulating 
and sealing of buildings; cleaning of 
buildings; plastering; plumbing; interior 
and exterior painting; masonry services; 
riveting; asphalting; metal casting; 
scaffolding; consultancy services relating 
to the construction of residential and 
commercial properties 

إنشاء األمالك؛ إنشاء  ھندسة البناء؛  من اجل : 
الزخرفة  خدمات  والشقق؛  والمساكن  المباني 
واصالح  وتجدید  في  التغییر  أعمال  (الدیكور)؛ 
الھندسة  وإنشاءات  التجاریة  والمباني  المساكن 
المباني  واصالح  وصیانة  تركیب  المدنیة؛ 
التدفئة  وأجھزة  والمصاعد  والشقق  والمساكن 
األسالك  وشبكات  الھواء  تكییف  وأجھزة 
التبرید  وأجھزة  اإلضاءة  وأجھزة  الكھربائیة 
بالدخان  اإلنذار  وآالت  بالحریق  اإلنذار  وآالت 
األنابیب  وخطوط  والجسور  والمماشي  والطرق 
ومنع  المباني  عزل  الكھربائي؛  النقل  وخطوط 
التبییض  أعمال  المباني؛  تنظیف  فیھا؛  التسرب 
الداخلي  الدھان  أعمال  السمكرة؛  (القصارة)؛ 
البرشمة  أعمال  البناء؛  خدمات  والخارجي؛ 
صب  التزفییت؛  أعمال  بالبرشام)؛  (التثبیت 
المعادن؛ التزوید بالسقاالت؛ الخدمات االستشاریة 

المتعلقة بإنشاء األمالك السكنیة والتجاریة 
In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
مكتب   - الثالث  الطابق  نابلس،   - القدس  شارع 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(627)

Trade Mark No.:13402   13402 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 42  42 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Design services relating 
to residential and commercial property; 
professional consultancy services relating 
to the design, building and construction 
of residential and commercial properties; 
surveying services; architectural services; 
land development 

باألمالك  المتعلقة  التصمیم  خدمات   : اجل  من 
االستشاریة  الخدمات  والتجاریة؛  السكنیة 
الحرفیة المتعلقة بتصمیم وبناء وإنشاء األمالك 
الخدمات  المساحة؛  خدمات  والتجاریة؛  السكنیة 

المعماریة؛ تطویر األراضي 
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In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
مكتب   - الثالث  الطابق  نابلس،   - القدس  شارع 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(628)

Trade Mark No.:13403   13403 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Advertising services; 
business management and 
organizational services; business 
administration; marketing and public 
relations services; advertising and 
dissemination of business information 
via web pages or the Internet; 
advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid services; 
all the aforesaid services provided 
in connection with the registrant 
s property developments and any 
disposition or promotion thereof or 
dealing therewith 

األعمال  إدارة  اإلعالن،  خدمات   : اجل  من 
والخدمات   (management  business)
 business) اإلداریة  العملیات  التنظیمیة؛ 
التســـویق  لألعمال؛   (administration
ونشر  عن  اإلعالن  العامة؛  العالقات  وخدمات 
معلومات األعمال بواسطة صفحات شبكة ”ویب“ 
أو اإلنترنت؛ الخدمات االستشاریة المتعلقة بجمیع 
السالفة  الخدمات  الذكر؛ جمیع  الخدمات السالفة 
الذكر مقدمة فیما یتعلق بتطورات أمالك المسجل 

وأي تصرف فیھا أو ترویج لھا أو تعامل بھا 

In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
مكتب   - الثالث  الطابق  نابلس،   - القدس  شارع 

 (O9) رقم
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(629)

Trade Mark No.:13404   13404 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Arranging mortgage 
financing; secured lending; arranging of 
loans; property investment services; all the 
aforesaid services provided in connection 
with and as an adjunct to the registrant 
s property developments and any 
disposition or promotion thereof or dealing 
therewith; rental of accommodation; 
management retail, leasing and brokerage 
of property; real estate services; real estate 
valuations; estate agency services; real 
estate management; property marketing; 
advice, consultancy and information 
services relating to all the aforesaid 
services 

برھن؛  المضمون  التمویل  ترتیب   : اجل  من 
خدمات  القروض؛  ترتیب  المضمونة؛  اإلعادة 
السالفة  الخدمات  جمیع  األمالك؛  في  االستثمار 
في  مساعد  وكشيء  بـ  یتعلق  فیما  مقدمة  الذكر 
أو  فیھا  تصرف  وأي  المسجل  أمالك  تطورات 
ترویج لھا أو تعامل بھا؛ تأجیر المساكن (أماكن 
اإلقامة)؛ إدارة أعمال التأجیر والسمسرة لألمالك 
بالمفرق؛ الخدمات العقاریة؛ التقییمات العقاریة؛ 
العقارات؛  إدارة  العقاریة؛  السمسرة  خدمات 
واالستشارة  المشورة  خدمات  األمالك؛  تسویق 
واإلعالم المتعلقة بجمیع الخدمات السالفة الذكر 

In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
مكتب   - الثالث  الطابق  نابلس،   - القدس  شارع 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(630)

Trade Mark No.:13405   13405 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 37  37 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
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In Respect of: Construction engineering; 
construction of properties; construction 
of buildings, houses and apartments; 
decorating services; alteration, 
refurbishment and renovation of houses, 
of commercial buildings and of civil 
engineering constructions; installation, 
maintenance and repair of buildings, 
houses, apartments, lifts, heating 
apparatus, air conditioning apparatus, 
electrical wiring, lighting apparatus, 
refrigeration apparatus, fire alarms, 
smoke alarms, roads, walkways, bridges, 
pipelines and transmission lines; insulating 
and sealing of buildings; cleaning of 
buildings; plastering; plumbing; interior 
and exterior painting; masonry services; 
riveting; asphalting; metal casting; 
scaffolding; consultancy services relating 
to the construction of residential and 
commercial properties 

إنشاء األمالك؛ إنشاء  ھندسة البناء؛  من اجل : 
الزخرفة  خدمات  والشقق؛  والمساكن  المباني 
واصالح  وتجدید  في  التغییر  أعمال  (الدیكور)؛ 
الھندسة  وإنشاءات  التجاریة  والمباني  المساكن 
المباني  واصالح  وصیانة  تركیب  المدنیة؛ 
التدفئة  وأجھزة  والمصاعد  والشقق  والمساكن 
األسالك  وشبكات  الھواء  تكییف  وأجھزة 
التبرید  وأجھزة  اإلضاءة  وأجھزة  الكھربائیة 
بالدخان  اإلنذار  وآالت  بالحریق  اإلنذار  وآالت 
األنابیب  وخطوط  والجسور  والمماشي  والطرق 
ومنع  المباني  عزل  الكھربائي؛  النقل  وخطوط 
التبییض  أعمال  المباني؛  تنظیف  فیھا؛  التسرب 
الداخلي  الدھان  أعمال  السمكرة؛  (القصارة)؛ 
البرشمة  أعمال  البناء؛  خدمات  والخارجي؛ 
صب  التزفییت؛  أعمال  بالبرشام)؛  (التثبیت 
المعادن؛ التزوید بالسقاالت؛ الخدمات االستشاریة 

المتعلقة بإنشاء األمالك السكنیة والتجاریة 
In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
مكتب   - الثالث  الطابق  نابلس،   - القدس  شارع 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(631)

Trade Mark No.:13406   13406 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 42  42 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Design services 
relating to residential and commercial 
property; professional consultancy 
services relating to the design, 
building and construction of 
residential and commercial properties; 
surveying services; architectural 
services; land development 

باألمالك  المتعلقة  التصمیم  خدمات   : اجل  من 
االستشاریة  الخدمات  والتجاریة؛  السكنیة 
الحرفیة المتعلقة بتصمیم وبناء وإنشاء األمالك 
الخدمات  المساحة؛  خدمات  والتجاریة؛  السكنیة 

المعماریة؛ تطویر األراضي 
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In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
مكتب   - الثالث  الطابق  نابلس،   - القدس  شارع 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(632)

Trade Mark No.:13407   13407 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Advertising services; 
business management and 
organizational services; business 
administration; marketing and public 
relations services; advertising and 
dissemination of business information 
via web pages or the Internet; advisory 
and consultancy services relating to all 
the aforesaid services; all the aforesaid 
services provided in connection with 
the registrant s property developments 
and any disposition or promotion 
thereof or dealing therewith 

األعمال  إدارة  اإلعالن،  خدمات   : اجل  من 
والخدمات   (management  business)
 business) اإلداریة  العملیات  التنظیمیة؛ 
التســـویق  لألعمال؛   (administration
ونشر  عن  اإلعالن  العامة؛  العالقات  وخدمات 
معلومات األعمال بواسطة صفحات شبكة ”ویب“ 
أو اإلنترنت؛ الخدمات االستشاریة المتعلقة بجمیع 
السالفة  الخدمات  الذكر؛ جمیع  الخدمات السالفة 
الذكر مقدمة فیما یتعلق بتطورات أمالك المسجل 

وأي تصرف فیھا أو ترویج لھا أو تعامل بھا 

In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
مكتب   - الثالث  الطابق  نابلس،   - القدس  شارع 

 (O9) رقم
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(633)

Trade Mark No.:13408   13408 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Arranging mortgage 
financing; secured lending; arranging 
of loans; property investment services; 
all the aforesaid services provided in 
connection with and as an adjunct to 
the registrant s property developments 
and any disposition or promotion 
thereof or dealing therewith; rental of 
accommodation; management retail, 
leasing and brokerage of property; real 
estate services; real estate valuations; 
estate agency services; real estate 
management; property marketing; 
advice, consultancy and information 
services relating to all the aforesaid 
services 

برھن؛  المضمون  التمویل  ترتیب   : اجل  من 
خدمات  القروض؛  ترتیب  المضمونة؛  اإلعادة 
السالفة  الخدمات  جمیع  األمالك؛  في  االستثمار 
في  مساعد  وكشيء  بـ  یتعلق  فیما  مقدمة  الذكر 
أو  فیھا  تصرف  وأي  المسجل  أمالك  تطورات 
ترویج لھا أو تعامل بھا؛ تأجیر المساكن (أماكن 
اإلقامة)؛ إدارة أعمال التأجیر والسمسرة لألمالك 
بالمفرق؛ الخدمات العقاریة؛ التقییمات العقاریة؛ 
العقارات؛  إدارة  العقاریة؛  السمسرة  خدمات 
واالستشارة  المشورة  خدمات  األمالك؛  تسویق 
واإلعالم المتعلقة بجمیع الخدمات السالفة الذكر 

In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
مكتب   - الثالث  الطابق  نابلس،   - القدس  شارع 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(634)

Trade Mark No.:13409   13409 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 37  37 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
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In Respect of: Construction engineering; 
construction of properties; construction 
of buildings, houses and apartments; 
decorating services; alteration, 
refurbishment and renovation of houses, 
of commercial buildings and of civil 
engineering constructions; installation, 
maintenance and repair of buildings, 
houses, apartments, lifts, heating apparatus, 
air conditioning apparatus, electrical 
wiring, lighting apparatus, refrigeration 
apparatus, fire alarms, smoke alarms, 
roads, walkways, bridges, pipelines and 
transmission lines; insulating and sealing of 
buildings; cleaning of buildings; plastering; 
plumbing; interior and exterior painting; 
masonry services; riveting; asphalting; 
metal casting; scaffolding; consultancy 
services relating to the construction of 
residential and commercial properties 

إنشاء األمالك؛ إنشاء  ھندسة البناء؛  من اجل : 
الزخرفة  خدمات  والشقق؛  والمساكن  المباني 
واصالح  وتجدید  في  التغییر  أعمال  (الدیكور)؛ 
الھندسة  وإنشاءات  التجاریة  والمباني  المساكن 
المباني  واصالح  وصیانة  تركیب  المدنیة؛ 
التدفئة  وأجھزة  والمصاعد  والشقق  والمساكن 
األسالك  وشبكات  الھواء  تكییف  وأجھزة 
التبرید  وأجھزة  اإلضاءة  وأجھزة  الكھربائیة 
بالدخان  اإلنذار  وآالت  بالحریق  اإلنذار  وآالت 
األنابیب  وخطوط  والجسور  والمماشي  والطرق 
ومنع  المباني  عزل  الكھربائي؛  النقل  وخطوط 
التبییض  أعمال  المباني؛  تنظیف  فیھا؛  التسرب 
الداخلي  الدھان  أعمال  السمكرة؛  (القصارة)؛ 
البرشمة  أعمال  البناء؛  خدمات  والخارجي؛ 
صب  التزفییت؛  أعمال  بالبرشام)؛  (التثبیت 
المعادن؛ التزوید بالسقاالت؛ الخدمات االستشاریة 

المتعلقة بإنشاء األمالك السكنیة والتجاریة 
In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
مكتب   - الثالث  الطابق  نابلس،   - القدس  شارع 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(635)

Trade Mark No.:13410   13410 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 42  42 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Design services 
relating to residential and commercial 
property; professional consultancy 
services relating to the design, 
building and construction of 
residential and commercial properties; 
surveying services; architectural 
services; land development 

باألمالك  المتعلقة  التصمیم  خدمات   : اجل  من 
االستشاریة  الخدمات  والتجاریة؛  السكنیة 
الحرفیة المتعلقة بتصمیم وبناء وإنشاء األمالك 
الخدمات  المساحة؛  خدمات  والتجاریة؛  السكنیة 

المعماریة؛ تطویر األراضي 
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In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
مكتب   - الثالث  الطابق  نابلس،   - القدس  شارع 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(636)

Trade Mark No.:13411   13411 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Advertising services; 
business management and 
organizational services; business 
administration; marketing and public 
relations services; advertising and 
dissemination of business information 
via web pages or the Internet; 
advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid services; 
all the aforesaid services provided 
in connection with the registrant 
s property developments and any 
disposition or promotion thereof or 
dealing therewith 

األعمال  إدارة  اإلعالن،  خدمات   : اجل  من 
والخدمات   (management  business)
 business) اإلداریة  العملیات  التنظیمیة؛ 
التســـویق  لألعمال؛   (administration
ونشر  عن  اإلعالن  العامة؛  العالقات  وخدمات 
معلومات األعمال بواسطة صفحات شبكة ”ویب“ 
أو اإلنترنت؛ الخدمات االستشاریة المتعلقة بجمیع 
السالفة  الخدمات  الذكر؛ جمیع  الخدمات السالفة 
الذكر مقدمة فیما یتعلق بتطورات أمالك المسجل 

وأي تصرف فیھا أو ترویج لھا أو تعامل بھا 

In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
مكتب   - الثالث  الطابق  نابلس،   - القدس  شارع 

 (O9) رقم
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(637)

Trade Mark No.:13412   13412 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Arranging mortgage 
financing; secured lending; arranging of 
loans; property investment services; all the 
aforesaid services provided in connection 
with and as an adjunct to the registrant s 
property developments and any disposition 
or promotion thereof or dealing therewith; 
rental of accommodation; management 
retail, leasing and brokerage of property; 
real estate services; real estate valuations; 
estate agency services; real estate 
management; property marketing; advice, 
consultancy and information services 
relating to all the aforesaid services 

برھن؛  المضمون  التمویل  ترتیب   : اجل  من 
خدمات  القروض؛  ترتیب  المضمونة؛  اإلعادة 
السالفة  الخدمات  جمیع  األمالك؛  في  االستثمار 
في  مساعد  وكشيء  بـ  یتعلق  فیما  مقدمة  الذكر 
أو  فیھا  تصرف  وأي  المسجل  أمالك  تطورات 
ترویج لھا أو تعامل بھا؛ تأجیر المساكن (أماكن 
اإلقامة)؛ إدارة أعمال التأجیر والسمسرة لألمالك 
بالمفرق؛ الخدمات العقاریة؛ التقییمات العقاریة؛ 
العقارات؛  إدارة  العقاریة؛  السمسرة  خدمات 
واالستشارة  المشورة  خدمات  األمالك؛  تسویق 
واإلعالم المتعلقة بجمیع الخدمات السالفة الذكر 

In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
مكتب   - الثالث  الطابق  نابلس،   - القدس  شارع 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(638)

Trade Mark No.:13413   13413 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 37  37 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
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In Respect of: Construction engineering; 
construction of properties; construction 
of buildings, houses and apartments; 
decorating services; alteration, 
refurbishment and renovation of houses, 
of commercial buildings and of civil 
engineering constructions; installation, 
maintenance and repair of buildings, 
houses, apartments, lifts, heating apparatus, 
air conditioning apparatus, electrical 
wiring, lighting apparatus, refrigeration 
apparatus, fire alarms, smoke alarms, 
roads, walkways, bridges, pipelines and 
transmission lines; insulating and sealing of 
buildings; cleaning of buildings; plastering; 
plumbing; interior and exterior painting; 
masonry services; riveting; asphalting; 
metal casting; scaffolding; consultancy 
services relating to the construction of 
residential and commercial properties 

إنشاء األمالك؛ إنشاء  ھندسة البناء؛  من اجل : 
الزخرفة  خدمات  والشقق؛  والمساكن  المباني 
واصالح  وتجدید  في  التغییر  أعمال  (الدیكور)؛ 
الھندسة  وإنشاءات  التجاریة  والمباني  المساكن 
المباني  واصالح  وصیانة  تركیب  المدنیة؛ 
التدفئة  وأجھزة  والمصاعد  والشقق  والمساكن 
األسالك  وشبكات  الھواء  تكییف  وأجھزة 
التبرید  وأجھزة  اإلضاءة  وأجھزة  الكھربائیة 
بالدخان  اإلنذار  وآالت  بالحریق  اإلنذار  وآالت 
األنابیب  وخطوط  والجسور  والمماشي  والطرق 
ومنع  المباني  عزل  الكھربائي؛  النقل  وخطوط 
التبییض  أعمال  المباني؛  تنظیف  فیھا؛  التسرب 
الداخلي  الدھان  أعمال  السمكرة؛  (القصارة)؛ 
البرشمة  أعمال  البناء؛  خدمات  والخارجي؛ 
صب  التزفییت؛  أعمال  بالبرشام)؛  (التثبیت 
المعادن؛ التزوید بالسقاالت؛ الخدمات االستشاریة 

المتعلقة بإنشاء األمالك السكنیة والتجاریة 
In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
مكتب   - الثالث  الطابق  نابلس،   - القدس  شارع 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(639)

Trade Mark No.:13414   13414 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 42  42 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Design services relating 
to residential and commercial property; 
professional consultancy services relating 
to the design, building and construction 
of residential and commercial properties; 
surveying services; architectural services; 
land development 

باألمالك  المتعلقة  التصمیم  خدمات   : اجل  من 
االستشاریة  الخدمات  والتجاریة؛  السكنیة 
الحرفیة المتعلقة بتصمیم وبناء وإنشاء األمالك 
الخدمات  المساحة؛  خدمات  والتجاریة؛  السكنیة 

المعماریة؛ تطویر األراضي 

In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 
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Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    شارع الشیخ،  برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
 (O9) القدس - نابلس، الطابق الثالث - مكتب رقم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(640)

Trade Mark No.:13415 13415 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35 في الصنف : 35

Date: 10/04/2007 التاریخ : 10/04/2007
In Respect of: Advertising services; business 
management and organizational services; 
business administration; marketing and 
public relations services; advertising and 
dissemination of business information via 
web pages or the Internet; advisory and 
consultancy services relating to all the 
aforesaid services; all the aforesaid services 
provided in connection with the registrant s 
property developments and any disposition 
or promotion thereof or dealing therewith

 business) من اجل : خدمات اإلعالن، إدارة األعمال
العملیات  التنظیمیة؛  والخدمات   (management
اإلداریة (administration business) لألعمال؛ 
عن  اإلعالن  العامة؛  العالقات  وخدمات  التســـویق 
شبكة  صفحات  بواسطة  األعمال  معلومات  ونشر 
المتعلقة  االستشاریة  الخدمات  اإلنترنت؛  أو  ”ویب“ 
بجمیع الخدمات السالفة الذكر؛ جمیع الخدمات السالفة 
الذكر مقدمة فیما یتعلق بتطورات أمالك المسجل وأي 

تصرف فیھا أو ترویج لھا أو تعامل بھا

In the name of: Saraya Holdings 
Limited

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751

Address for Services:   ،عنوان التبلیغ : البیرة، عمارة برج الشیخ 
 شارع القدس - نابلس، الطابق الثالث - مكتب

)O9رقم (
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(641)

Trade Mark No.:13416   13416 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
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In Respect of: Arranging mortgage 
financing; secured lending; arranging of 
loans; property investment services; all the 
aforesaid services provided in connection 
with and as an adjunct to the registrant s 
property developments and any disposition 
or promotion thereof or dealing therewith; 
rental of accommodation; management 
retail, leasing and brokerage of property; 
real estate services; real estate valuations; 
estate agency services; real estate 
management; property marketing; advice, 
consultancy and information services 
relating to all the aforesaid services 

برھن؛  المضمون  التمویل  ترتیب   : اجل  من 
خدمات  القروض؛  ترتیب  المضمونة؛  اإلعادة 
السالفة  الخدمات  جمیع  األمالك؛  في  االستثمار 
في  مساعد  وكشيء  بـ  یتعلق  فیما  مقدمة  الذكر 
أو  فیھا  تصرف  وأي  المسجل  أمالك  تطورات 
ترویج لھا أو تعامل بھا؛ تأجیر المساكن (أماكن 
اإلقامة)؛ إدارة أعمال التأجیر والسمسرة لألمالك 
بالمفرق؛ الخدمات العقاریة؛ التقییمات العقاریة؛ 
العقارات؛  إدارة  العقاریة؛  السمسرة  خدمات 
واالستشارة  المشورة  خدمات  األمالك؛  تسویق 
واإلعالم المتعلقة بجمیع الخدمات السالفة الذكر 

In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
مكتب   - الثالث  الطابق  نابلس،   - القدس  شارع 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(642)

Trade Mark No.:13417   13417 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 37  37 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Construction engineering; 
construction of properties; construction of 
buildings, houses and apartments; decorating 
services; alteration, refurbishment and 
renovation of houses, of commercial buildings 
and of civil engineering constructions; 
installation, maintenance and repair of buildings, 
houses, apartments, lifts, heating apparatus, 
air conditioning apparatus, electrical wiring, 
lighting apparatus, refrigeration apparatus, fire 
alarms, smoke alarms, roads, walkways, bridges, 
pipelines and transmission lines; insulating 
and sealing of buildings; cleaning of buildings; 
plastering; plumbing; interior and exterior 
painting; masonry services; riveting; asphalting; 
metal casting; scaffolding; consultancy services 
relating to the construction of residential and 
commercial properties 

من اجل : ھندسة البناء؛ إنشاء األمالك؛ إنشاء المباني 
(الدیكور)؛  الزخرفة  خدمات  والشقق؛  والمساكن 
أعمال التغییر في وتجدید واصالح المساكن والمباني 
التجاریة وإنشاءات الھندسة المدنیة؛ تركیب وصیانة 
والمصاعد  والشقق  والمساكن  المباني  واصالح 
وشبكات  الھواء  تكییف  وأجھزة  التدفئة  وأجھزة 
األسالك الكھربائیة وأجھزة اإلضاءة وأجھزة التبرید 
وآالت اإلنذار بالحریق وآالت اإلنذار بالدخان والطرق 
والمماشي والجسور وخطوط األنابیب وخطوط النقل 
الكھربائي؛ عزل المباني ومنع التسرب فیھا؛ تنظیف 
المباني؛ أعمال التبییض (القصارة)؛ السمكرة؛ أعمال 
أعمال  البناء؛  خدمات  والخارجي؛  الداخلي  الدھان 
صب  التزفییت؛  أعمال  بالبرشام)؛  (التثبیت  البرشمة 
االستشاریة  الخدمات  بالسقاالت؛  التزوید  المعادن؛ 

المتعلقة بإنشاء األمالك السكنیة والتجاریة 
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In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
مكتب   - الثالث  الطابق  نابلس،   - القدس  شارع 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(643)

Trade Mark No.:13418   13418 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 25  25 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
In Respect of: SHOES  من اجل : األحذیة
In the name of: SHARIKAT 
NEGMET AL KHALEEL 
LELTEJARAH AL DAWLIEH 
ALADIEH ALAMMAH 

الدولیة  للتجارة  الخلیل  نجمة  شركة   : بأسم 
العادیة العامة 

Address: ALKHALIL - WADI 
ALHARIA / TELEFAX . 022230206 

 - تلفاكس   / الھریة  وادي   - الخلیل   : العنوان 
 022230206

Address for Services :  ALKHALIL 
- WADI ALHARIA / TELEFAX . 
022230206 

عنوان التبلیغ : الخلیل - وادي الھریة / تلفاكس 
 022230206 -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(644)

Trade Mark No.:13419   13419 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 42  42 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Design services relating 
to residential and commercial property; 
professional consultancy services relating 
to the design, building and construction 
of residential and commercial properties; 
surveying services; architectural services; 
land development 

باألمالك  المتعلقة  التصمیم  خدمات   : اجل  من 
االستشاریة  الخدمات  والتجاریة؛  السكنیة 
الحرفیة المتعلقة بتصمیم وبناء وإنشاء األمالك 
الخدمات  المساحة؛  خدمات  والتجاریة؛  السكنیة 

المعماریة؛ تطویر األراضي 
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In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
مكتب   - الثالث  الطابق  نابلس،   - القدس  شارع 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(645)

Trade Mark No.:13420   13420 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Advertising services; 
business management and 
organizational services; business 
administration; marketing and public 
relations services; advertising and 
dissemination of business information 
via web pages or the Internet; 
advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid services; 
all the aforesaid services provided 
in connection with the registrant 
s property developments and any 
disposition or promotion thereof or 
dealing therewith. 

األعمال  إدارة  اإلعالن،  خدمات   : اجل  من 
والخدمات   (management  business)
 business) اإلداریة  العملیات  التنظیمیة؛ 
التســـویق  لألعمال؛   (administration
ونشر  عن  اإلعالن  العامة؛  العالقات  وخدمات 
معلومات األعمال بواسطة صفحات شبكة ”ویب“ 
أو اإلنترنت؛ الخدمات االستشاریة المتعلقة بجمیع 
السالفة  الخدمات  الذكر؛ جمیع  الخدمات السالفة 
الذكر مقدمة فیما یتعلق بتطورات أمالك المسجل 

وأي تصرف فیھا أو ترویج لھا أو تعامل بھا 

In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
مكتب   - الثالث  الطابق  نابلس،   - القدس  شارع 

 (O9) رقم
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(646)

Trade Mark No.:13421   13421 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 25  25 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
In Respect of: SHOES  من اجل : األحذیة
In the name of: SHARIKAT 
NEGMET AL KHALEEL 
LELTEJARAH AL DAWLIEH 
ALADIEH ALAMMAH 

الدولیة  للتجارة  الخلیل  نجمة  شركة   : بأسم 
العادیة العامة 

Address: ALKHALIL - WADI 
ALHARIA / TELEFAX . 022230206 

 - تلفاكس   / الھریة  وادي   - الخلیل   : العنوان 
 022230206

Address for Services :  ALKHALIL 
- WADI ALHARIA / TELEFAX . 
022230206 

عنوان التبلیغ : الخلیل - وادي الھریة / تلفاكس 
 022230206 -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(647)

Trade Mark No.:13422   13422 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Arranging mortgage 
financing; secured lending; arranging of 
loans; property investment services; all the 
aforesaid services provided in connection 
with and as an adjunct to the registrant s 
property developments and any disposition 
or promotion thereof or dealing therewith; 
rental of accommodation; management 
retail, leasing and brokerage of property; 
real estate services; real estate valuations; 
estate agency services; real estate 
management; property marketing; advice, 
consultancy and information services 
relating to all the aforesaid services 

برھن؛  المضمون  التمویل  ترتیب   : اجل  من 
خدمات  القروض؛  ترتیب  المضمونة؛  اإلعادة 
السالفة  الخدمات  جمیع  األمالك؛  في  االستثمار 
في  مساعد  وكشيء  بـ  یتعلق  فیما  مقدمة  الذكر 
أو  فیھا  تصرف  وأي  المسجل  أمالك  تطورات 
ترویج لھا أو تعامل بھا؛ تأجیر المساكن (أماكن 
اإلقامة)؛ إدارة أعمال التأجیر والسمسرة لألمالك 
بالمفرق؛ الخدمات العقاریة؛ التقییمات العقاریة؛ 
العقارات؛  إدارة  العقاریة؛  السمسرة  خدمات 
واالستشارة  المشورة  خدمات  األمالك؛  تسویق 
واإلعالم المتعلقة بجمیع الخدمات السالفة الذكر 

In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 
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Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
مكتب   - الثالث  الطابق  نابلس،   - القدس  شارع 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(648)

Trade Mark No.:13423   13423 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 37  37 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Construction engineering; 
construction of properties; construction 
of buildings, houses and apartments; 
decorating services; alteration, 
refurbishment and renovation of houses, 
of commercial buildings and of civil 
engineering constructions; installation, 
maintenance and repair of buildings, 
houses, apartments, lifts, heating apparatus, 
air conditioning apparatus, electrical 
wiring, lighting apparatus, refrigeration 
apparatus, fire alarms, smoke alarms, 
roads, walkways, bridges, pipelines and 
transmission lines; insulating and sealing of 
buildings; cleaning of buildings; plastering; 
plumbing; interior and exterior painting; 
masonry services; riveting; asphalting; 
metal casting; scaffolding; consultancy 
services relating to the construction of 
residential and commercial properties 

إنشاء األمالك؛ إنشاء  ھندسة البناء؛  من اجل : 
الزخرفة  خدمات  والشقق؛  والمساكن  المباني 
واصالح  وتجدید  في  التغییر  أعمال  (الدیكور)؛ 
الھندسة  وإنشاءات  التجاریة  والمباني  المساكن 
المباني  واصالح  وصیانة  تركیب  المدنیة؛ 
التدفئة  وأجھزة  والمصاعد  والشقق  والمساكن 
األسالك  وشبكات  الھواء  تكییف  وأجھزة 
التبرید  وأجھزة  اإلضاءة  وأجھزة  الكھربائیة 
بالدخان  اإلنذار  وآالت  بالحریق  اإلنذار  وآالت 
األنابیب  وخطوط  والجسور  والمماشي  والطرق 
ومنع  المباني  عزل  الكھربائي؛  النقل  وخطوط 
التبییض  أعمال  المباني؛  تنظیف  فیھا؛  التسرب 
الداخلي  الدھان  أعمال  السمكرة؛  (القصارة)؛ 
البرشمة  أعمال  البناء؛  خدمات  والخارجي؛ 
صب  التزفییت؛  أعمال  بالبرشام)؛  (التثبیت 
المعادن؛ التزوید بالسقاالت؛ الخدمات االستشاریة 

المتعلقة بإنشاء األمالك السكنیة والتجاریة 
In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
مكتب   - الثالث  الطابق  نابلس،   - القدس  شارع 

 (O9) رقم
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(649) 

Trade Mark No.:13424   13424 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 42  42 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Design services relating 
to residential and commercial property; 
professional consultancy services relating 
to the design, building and construction 
of residential and commercial properties; 
surveying services; architectural services; 
land development 

باألمالك  المتعلقة  التصمیم  خدمات   : اجل  من 
االستشاریة  الخدمات  والتجاریة؛  السكنیة 
الحرفیة المتعلقة بتصمیم وبناء وإنشاء األمالك 
الخدمات  المساحة؛  خدمات  والتجاریة؛  السكنیة 

المعماریة؛ تطویر األراضي 

In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
مكتب   - الثالث  الطابق  نابلس،   - القدس  شارع 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(650)

Trade Mark No.:13425   13425 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Advertising services; 
business management and organizational 
services; business administration; 
marketing and public relations services; 
advertising and dissemination of business 
information via web pages or the Internet; 
advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid services; 
all the aforesaid services provided in 
connection with the registrant s property 
developments and any disposition or 
promotion thereof or dealing therewith 

األعمال  إدارة  اإلعالن،  خدمات   : اجل  من 
والخدمات   (management  business)
 business) اإلداریة  العملیات  التنظیمیة؛ 
التســـویق  لألعمال؛   (administration
ونشر  عن  اإلعالن  العامة؛  العالقات  وخدمات 
معلومات األعمال بواسطة صفحات شبكة ”ویب“ 
أو اإلنترنت؛ الخدمات االستشاریة المتعلقة بجمیع 
السالفة  الخدمات  الذكر؛ جمیع  الخدمات السالفة 
الذكر مقدمة فیما یتعلق بتطورات أمالك المسجل 

وأي تصرف فیھا أو ترویج لھا أو تعامل بھا 
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In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
مكتب   - الثالث  الطابق  نابلس،   - القدس  شارع 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(651)

Trade Mark No.:13426   13426 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Arranging mortgage 
financing; secured lending; arranging of 
loans; property investment services; all the 
aforesaid services provided in connection 
with and as an adjunct to the registrant s 
property developments and any disposition 
or promotion thereof or dealing therewith; 
rental of accommodation; management 
retail, leasing and brokerage of property; 
real estate services; real estate valuations; 
estate agency services; real estate 
management; property marketing; advice, 
consultancy and information services 
relating to all the aforesaid services 

برھن؛  المضمون  التمویل  ترتیب   : اجل  من 
خدمات  القروض؛  ترتیب  المضمونة؛  اإلعادة 
السالفة  الخدمات  جمیع  األمالك؛  في  االستثمار 
في  مساعد  وكشيء  بـ  یتعلق  فیما  مقدمة  الذكر 
أو  فیھا  تصرف  وأي  المسجل  أمالك  تطورات 
ترویج لھا أو تعامل بھا؛ تأجیر المساكن (أماكن 
اإلقامة)؛ إدارة أعمال التأجیر والسمسرة لألمالك 
بالمفرق؛ الخدمات العقاریة؛ التقییمات العقاریة؛ 
العقارات؛  إدارة  العقاریة؛  السمسرة  خدمات 
واالستشارة  المشورة  خدمات  األمالك؛  تسویق 
واإلعالم المتعلقة بجمیع الخدمات السالفة الذكر 

In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services; شارع  الشیخ،  برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
 (O9) القدس - نابلس، الطابق الثالث - مكتب رقم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(652)
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Trade Mark No.:13427   13427 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 37  37 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Construction engineering; 
construction of properties; construction 
of buildings, houses and apartments; 
decorating services; alteration, 
refurbishment and renovation of 
houses, of commercial buildings and 
of civil engineering constructions; 
installation, maintenance and repair 
of buildings, houses, apartments, lifts, 
heating apparatus, air conditioning 
apparatus, electrical wiring, lighting 
apparatus, refrigeration apparatus, 
fire alarms, smoke alarms, roads, 
walkways, bridges, pipelines and 
transmission lines; insulating and 
sealing of buildings; cleaning of 
buildings; plastering; plumbing; 
interior and exterior painting; 
masonry services; riveting; asphalting; 
metal casting; scaffolding; consultancy 
services relating to the construction of 
residential and commercial properties 

إنشاء األمالك؛ إنشاء  ھندسة البناء؛  من اجل : 
الزخرفة  خدمات  والشقق؛  والمساكن  المباني 
واصالح  وتجدید  في  التغییر  أعمال  (الدیكور)؛ 
الھندسة  وإنشاءات  التجاریة  والمباني  المساكن 
المباني  واصالح  وصیانة  تركیب  المدنیة؛ 
التدفئة  وأجھزة  والمصاعد  والشقق  والمساكن 
األسالك  وشبكات  الھواء  تكییف  وأجھزة 
التبرید  وأجھزة  اإلضاءة  وأجھزة  الكھربائیة 
بالدخان  اإلنذار  وآالت  بالحریق  اإلنذار  وآالت 
األنابیب  وخطوط  والجسور  والمماشي  والطرق 
ومنع  المباني  عزل  الكھربائي؛  النقل  وخطوط 
التبییض  أعمال  المباني؛  تنظیف  فیھا؛  التسرب 
الداخلي  الدھان  أعمال  السمكرة؛  (القصارة)؛ 
البرشمة  أعمال  البناء؛  خدمات  والخارجي؛ 
صب  التزفییت؛  أعمال  بالبرشام)؛  (التثبیت 
المعادن؛ التزوید بالسقاالت؛ الخدمات االستشاریة 

المتعلقة بإنشاء األمالك السكنیة والتجاریة 

In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
مكتب   - الثالث  الطابق  نابلس،   - القدس  شارع 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(653)

Trade Mark No.:13428   13428 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 42  42 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
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In Respect of: Design services 
relating to residential and commercial 
property; professional consultancy 
services relating to the design, 
building and construction of 
residential and commercial properties; 
surveying services; architectural 
services; land development 

باألمالك  المتعلقة  التصمیم  خدمات   : اجل  من 
االستشاریة  الخدمات  والتجاریة؛  السكنیة 
الحرفیة المتعلقة بتصمیم وبناء وإنشاء األمالك 
الخدمات  المساحة؛  خدمات  والتجاریة؛  السكنیة 

المعماریة؛ تطویر األراضي 

In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
مكتب   - الثالث  الطابق  نابلس،   - القدس  شارع 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(654)

Trade Mark No.:13429   13429 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Advertising services; 
business management and organizational 
services; business administration; 
marketing and public relations services; 
advertising and dissemination of business 
information via web pages or the Internet; 
advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid services; 
all the aforesaid services provided in 
connection with the registrant s property 
developments and any disposition or 
promotion thereof or dealing therewith 

األعمال  إدارة  اإلعالن،  خدمات   : اجل  من 
والخدمات   (management  business)
 business) اإلداریة  العملیات  التنظیمیة؛ 
التســـویق  لألعمال؛   (administration
ونشر  عن  اإلعالن  العامة؛  العالقات  وخدمات 
معلومات األعمال بواسطة صفحات شبكة ”ویب“ 
أو اإلنترنت؛ الخدمات االستشاریة المتعلقة بجمیع 
السالفة  الخدمات  الذكر؛ جمیع  الخدمات السالفة 
الذكر مقدمة فیما یتعلق بتطورات أمالك المسجل 

وأي تصرف فیھا أو ترویج لھا أو تعامل بھا 
In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
مكتب   - الثالث  الطابق  نابلس،   - القدس  شارع 

 (O9) رقم
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(655)

Trade Mark No.:13430   13430 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Arranging mortgage 
financing; secured lending; arranging 
of loans; property investment services; 
all the aforesaid services provided in 
connection with and as an adjunct to 
the registrant s property developments 
and any disposition or promotion 
thereof or dealing therewith; rental of 
accommodation; management retail, 
leasing and brokerage of property; real 
estate services; real estate valuations; 
estate agency services; real estate 
management; property marketing; 
advice, consultancy and information 
services relating to all the aforesaid 
services 

برھن؛  المضمون  التمویل  ترتیب   : اجل  من 
خدمات  القروض؛  ترتیب  المضمونة؛  اإلعادة 
السالفة  الخدمات  جمیع  األمالك؛  في  االستثمار 
في  مساعد  وكشيء  بـ  یتعلق  فیما  مقدمة  الذكر 
أو  فیھا  تصرف  وأي  المسجل  أمالك  تطورات 
ترویج لھا أو تعامل بھا؛ تأجیر المساكن (أماكن 
اإلقامة)؛ إدارة أعمال التأجیر والسمسرة لألمالك 
بالمفرق؛ الخدمات العقاریة؛ التقییمات العقاریة؛ 
العقارات؛  إدارة  العقاریة؛  السمسرة  خدمات 
واالستشارة  المشورة  خدمات  األمالك؛  تسویق 
واإلعالم المتعلقة بجمیع الخدمات السالفة الذكر 

In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
مكتب   - الثالث  الطابق  نابلس،   - القدس  شارع 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(656)

Trade Mark No.:13431   13431 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 37  37 : في الصنف



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Construction engineering; 
construction of properties; construction 
of buildings, houses and apartments; 
decorating services; alteration, 
refurbishment and renovation of houses, 
of commercial buildings and of civil 
engineering constructions; installation, 
maintenance and repair of buildings, 
houses, apartments, lifts, heating apparatus, 
air conditioning apparatus, electrical 
wiring, lighting apparatus, refrigeration 
apparatus, fire alarms, smoke alarms, 
roads, walkways, bridges, pipelines and 
transmission lines; insulating and sealing of 
buildings; cleaning of buildings; plastering; 
plumbing; interior and exterior painting; 
masonry services; riveting; asphalting; 
metal casting; scaffolding; consultancy 
services relating to the construction of 
residential and commercial properties 

إنشاء األمالك؛ إنشاء  ھندسة البناء؛  من اجل : 
الزخرفة  خدمات  والشقق؛  والمساكن  المباني 
واصالح  وتجدید  في  التغییر  أعمال  (الدیكور)؛ 
الھندسة  وإنشاءات  التجاریة  والمباني  المساكن 
المباني  واصالح  وصیانة  تركیب  المدنیة؛ 
التدفئة  وأجھزة  والمصاعد  والشقق  والمساكن 
األسالك  وشبكات  الھواء  تكییف  وأجھزة 
التبرید  وأجھزة  اإلضاءة  وأجھزة  الكھربائیة 
بالدخان  اإلنذار  وآالت  بالحریق  اإلنذار  وآالت 
األنابیب  وخطوط  والجسور  والمماشي  والطرق 
ومنع  المباني  عزل  الكھربائي؛  النقل  وخطوط 
التبییض  أعمال  المباني؛  تنظیف  فیھا؛  التسرب 
الداخلي  الدھان  أعمال  السمكرة؛  (القصارة)؛ 
البرشمة  أعمال  البناء؛  خدمات  والخارجي؛ 
صب  التزفییت؛  أعمال  بالبرشام)؛  (التثبیت 
المعادن؛ التزوید بالسقاالت؛ الخدمات االستشاریة 

المتعلقة بإنشاء األمالك السكنیة والتجاریة 
In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
مكتب   - الثالث  الطابق  نابلس،   - القدس  شارع 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(657)

Trade Mark No.:13432   13432 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 42  42 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Design services relating 
to residential and commercial property; 
professional consultancy services relating 
to the design, building and construction 
of residential and commercial properties; 
surveying services; architectural services; 
land development 

باألمالك  المتعلقة  التصمیم  خدمات   : اجل  من 
االستشاریة  الخدمات  والتجاریة؛  السكنیة 
الحرفیة المتعلقة بتصمیم وبناء وإنشاء األمالك 
الخدمات  المساحة؛  خدمات  والتجاریة؛  السكنیة 

المعماریة؛ تطویر األراضي 
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In the name of: Saraya Holdings 
Limited 

بأسم : سرایا ھولدینجز لیمیتد 

Address: Dubai – U.A.E, P.O. Box 
500751 

المتحدة،  العربیة  االمارات   – دبي   : العنوان 
ص.ب 500751 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
مكتب   - الثالث  الطابق  نابلس،   - القدس  شارع 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(658)

إن تسجیل ھذه العالمة تعطي صاحبھا الحق المطلق باستخدام العالمة شكل مجزأ أو منفصل
Trade Mark No.:13433   13433 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 10/04/2007  10/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Coffee ,tea ,cocoa 
,sugar ,rice ,tapioca ,sago ,artifical 
coffee ,flour and preparations made 
from cerals ,bread ,pastry and 
congectionery ,ices ,honey ,treacle 
;yeast ,baking -powder ;salt ,mustard 
;vinegar ,sauces (condiments) ;spices 
;ice . 

من اجل : البن والشاي والكاكاو والسكر واالرز 
,الدقیق  االصطناعي  والبن  والساغو  والتابیوكا 
والخبز  الحبوب  من  المصنوعة  والمستحضرات 
النحل  ,عسل  المثلجة  والحلویات  والفطائر 
الخبیز  ومسحوق  ,الخمیرة  االسود  والعسل 
,البھارات  والصلصة  والخل  والخردل  ,الملح 

والتوابل ,الثلج 
In the name of: YOSEF NADER & 
SON.S CO 

بأسم : شركة یوسف نادر واوالده 

Address: AL- MOGABALIN -AL 
- LUZ STREET P.O. BOX 6867, 
AMMAN 11118 JORDAN 

العنوان : شارع اللوز ,المقابلین ,ص.ب.6867 
عمان 11118,االردن 

Address for Services:    معرض فوق  رفیدیا   - نابلس   : التبلیغ  عنوان 
جوال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(659)

Trade Mark No.:13435   13435 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 11/04/2007  11/04/2007 : التاریخ
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In Respect of: Snack foods; potato 
and potato based snack products, 
prawn crackers, chicken crackers, 
fish crackers, potato chips, potato 
crisps and potato puffs; meat, poultry, 
game, fish and seafood, all these 
products also in the form of extracts, 
preserved, dried and cooked fruits 
and vegetables; jellies, jams, eggs, 
milk and milk products; edible oils 
and fats; roasted and processed nuts 

االغذیھ  منتجات  الخفیفة،  االغذیة   : اجل  من 
على  والمعتمدة  البطاطا  من  الخفیفةالمصنوعة 
البطاطا, رقائق القریدس, رقائق الدجاج, رقائق 
السمك, شیبس البطاطا, رقائق البطاطا وشرائح 
السمك  الصید,  الدواجن,  اللحوم,  البطاطا, 
واطعمة البحر, كل ھذه البضائع ایضا على شكل 
 , المحفوظة  والخضروات  الفواكھ  مستخرجات, 
البیض,  المربي,  الجلي,  والمطبوخة,  المجففة 
والشحوم  الزیوت  الحلیب,  ومشتقات  الحلیب 

الصالحة لالكل, البندق المشوي والمعالج 
In the name of: Kilang Makanan 
Mamee Sdn. Bhd. 

بأسم : كیالنغ ماكانان مامي اس دي ان. بي اتش 
دي. 

Address: Lot 1, Air Keroh Industrial 
Estate, 75450 Melaka, Malaysia 

استیت,  العنوان : لوت 1, ایر كیرو انداستریال 
75450 میالكا, مالیزیا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(660)

Trade Mark No.:13437   13437 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 11/04/2007  11/04/2007 : التاریخ
In Respect of: corn flavies and pop 
corn(bamba) ; all included in class 30 

من اجل : رقائق الذره و الذره المنفوشھ (بمبا)و 
جمیعھا مشمولھ في الصنف 30 

In the name of: Diana Sweets & 
Chocolate Company 

بأسم : شركة معامل دیانا للشوكوالتھ والحلویات 
المساھمة الخصوصیة المحدودة 

Address: Jerusalem St., Al-Bireh, 
Palestine 

العنوان : شارع القدس، البیرة، فلسطین 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(661)

Trade Mark No.:13438   13438 : العالمة التجاریة رقم
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In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 11/04/2007  11/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Chocolate, chocolate 
products and chocolate flavoured 
confections and sweets; candy, sweets; 
biscuits, wafers, cakes, pastry; all 
included in class 30. 

الشوكوالتھ  ومنتجات  الشوكوالتھ   : اجل  من 
والحلویات بطعم الشوكوالتھ، السكاكر والحلوى، 
البسكوت والبسكوت الرقیق والكعك والمعجنات، 

جمیعھا مشمولة في الصنف 30 

In the name of: Diana Sweets & 
Chocolate Company 

بأسم : شركة معامل دیانا للشوكوالتھ والحلویات 
المساھمة الخصوصیة المحدودة 

Address: Jerusalem St., Al-Bireh, 
Palestine 

العنوان : شارع القدس، البیرة، فلسطین 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(662)

Trade Mark No.:13439   13439 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 11/04/2007  11/04/2007 : التاریخ
In Respect of: corn flakes and pop 
corn ( bamba) ; all included in class 30 

من اجل : رقائق الذره و الذره المنفوشھ ( بمبا ) 
و جمیعھا مشمولھ في الصنف 30 

In the name of: Diana Sweets & 
Chocolate Company 

بأسم : شركة معامل دیانا للشوكوالتھ والحلویات 
المساھمة الخصوصیة المحدودة 

Address: Jerusalem St., Al-Bireh, 
Palestine 

العنوان : شارع القدس، البیرة، فلسطین 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(663)

Trade Mark No.:13440   13440 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 34  34 : في الصنف
Date: 14/04/2007  14/04/2007 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: TOBACO  من اجل : من اجل التبغ
In the name of: SHAREKAT 
AZAHRAA 

بأسم : شركة الزھراء التجاریھ 

Address: RAMALLAH IDUSTRIAL 
ERIA BEITONIA EIN TRFIDIA 
TEL. 2987512 

العنوان : رام اهللا المنطقھ الصناعیھ بیتونیا 

Address for Services :  RAMALLAH 
IDUSTRIAL ERIA BEITONIA EIN 
TRFIDIA TEL. 2987512 

الصناعیھ  المنطقھ  اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
بیتونیا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(664)

Trade Mark No.:13441   13441 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 10  10 : في الصنف
Date: 15/04/2007  15/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Medical, surgical, 
veterinary and dentistry apparatus 
and instruments, artificial members, 
eyes and teeth, orthopedic articles, 
suturing materials. 

من اجل : المعدات واألدوات والتجھیزات الطبیة 
والجراحیة والبیطریة وتجھیزات وأدوات أطباء 
األسـنان. األطراف االصطناعیة والعیون واألسنان 
وتقویم  التجبیر  وأدوات  معدات  االصطناعیة. 

األعضاء. معدات وأدوات تقطیب الجروح 
In the name of: Otsuka 
Pharmaceutical Co., Ltd. 

كومبانـي  فارماسـوتیكـال  أوتســاكـا   : بأسم 
لیمتـد 

Address: 2-9, Kanda-Tsukasamachi, 
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

شییودا-  تسـوكاماشي،  كاندا-   ،2-9  : العنوان 
كو، طوكیو، الیابان 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(665)

Trade Mark No.:13442   13442 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 15/04/2007  15/04/2007 : التاریخ
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In Respect of: Coffee, tea, coco, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee, 
flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry, confectioneries, 
edible ice, honey, molasses syrup, 
yeast, backing powder, salt, mustard, 
vinegar, sauces, condiments, all kind 
of spices, nutrition non medical food 
and food supplement. 

السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
الصناعیة.  القھوة  الساجو،  التابیوكا،  األرز، 
الطحین واألطعمة المحضرة من الحبوب، الخبز، 
والدبس.  العسل  الثلج.  والحلویات،  المعجنات 
الخل  والخردل.  الملح  الخمیرة.  وذرور  الخمیرة 
أنواعھا.  على  البھارات  والتوابل.  والصلصات 

المأكوالت ومكمالت الطعام المغذیة الغیر طبیة 

In the name of: Otsuka 
Pharmaceutical Co., Ltd. 

كومبانـي  فارماسـوتیكـال  أوتســاكـا   : بأسم 
لیمتـد 

Address: 2-9, Kanda-Tsukasamachi, 
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

شییودا-  تسـوكاماشي،  كاندا-   ،2-9  : العنوان 
كو، طوكیو، الیابان 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(666)

Trade Mark No.:13443   13443 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 32  32 : في الصنف
Date: 15/04/2007  15/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Beer, mineral and 
gaseous water, all non alcoholic 
beverages, syrup and preparations for 
making beverages and juice. 

من اجل : البیرة. المیاه المعدنیة والغازیة وجمیع 
المشروبات الغیر كحولیة. الشرابات والتحضیرات 

الخاصة بصنع العصائر والشراب 

In the name of: Otsuka 
Pharmaceutical Co., Ltd. 

كومبانـي  فارماسـوتیكـال  أوتســاكـا   : بأسم 
لیمتـد 

Address: 2-9, Kanda-Tsukasamachi, 
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

شییودا-  تسـوكاماشي،  كاندا-   ،2-9  : العنوان 
كو، طوكیو، الیابان 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(667)

Trade Mark No.:7847   7847 : العالمة التجاریة رقم
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In Class: 25  25 : في الصنف
Date: 22/05/1999  22/05/1999 : التاریخ

In Respect of: Clothing, footwear, 
headgear 

من اجل : المالبس واالحذیة واغطیة الرأس. 

In the name of: DIESEL S.P. A., بأسم : دیزل س. ب . أ., 
Address: 7 Via dell Industria,36060 
MOLVENA,Province of Vicenza,Italy

العنوان : ٧ فیا دیل انداستریا , ٣٦٠٦٠ مولفینا , 
بروفینس أوف فینیزیا ,ایطالیا 

Address for Services:    74 عنوان التبلیغ : رام اهللا- ص ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(668)

Trade Mark No.:13444   13444 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 15/04/2007  15/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Meat, fish, poultry 
and game, meat extracts, preserved, 
cooked and dried fruits and 
vegetables, jellies, jelly, jam, fruit 
syrup, eggs, milk, dairy products, 
edible oil and fat, nutrition non 
medical food and food supplement. 

الطیور  ولحوم  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
والطرائد. مسـتخرجات اللحوم. الخضار والفاكھة 
المحفوظة والمجففة والمطبوخة. الھالم والجلي 
والحلیب  البیض  الفاكھة.  وشراب  والمربى 
الطعام  زیت  الحلیب.  ومشتقات  ومنتجات 
المغذیة  الطعام  ومكمالت  المأكوالت  والدھون. 

الغیر طبیة 
In the name of: Otsuka 
Pharmaceutical Co., Ltd. 

كومبانـي  فارماسـوتیكـال  أوتســاكـا   : بأسم 
لیمتـد 

Address: 2-9, Kanda-Tsukasamachi, 
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

شییودا-  تسـوكاماشي،  كاندا-   ،2-9  : العنوان 
كو، طوكیو، الیابان 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(669)

Trade Mark No.:13446   13446 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 15/04/2007  15/04/2007 : التاریخ
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In Respect of: Pharmaceutical, veterinary 
and hygienic materials, dietetic substances 
for medical use, aliments for babies, 
plasters or sticking plasters, pain killers, 
medical gypsum and all kinds of bandaging 
materials, materials for cleaning teeth and 
care thereof, dental wax, disinfectants, 
and germ destroyers, preparations for 
destroying vermin and annoying animals, 
parasites, preparations and medicine for 
destroying of fungus, and for destroying 
of herbs, dietetic beverages and food for 
nutrition. 

الصیدالنیة  والمستحضرات  األدویة   : اجل  من 
والبیطریة والصحیة. مواد الحمیة لالستخدامات 
اللزقات  أو  اللصوق  األطفال.  مأكوالت  الطبیة. 
أنواع  وجمیع  الطبي  والجص  اآلالم  ومسكنات 
الضمادات. مستحضرات تنظیف األسنان والعنایة 
بھا وشمع األسنان. المطھرات ومبیدات الجراثیم. 
الضارة  الحشرات  إلبادة  الخاصة  المستحضرات 
والطفیلیة، المسـتحضرات واألدویة للقضاء على 
األعشاب  على  بالقضاء  الخاصة  وتلك  الفطر 
الضارة. المأكوالت والمشـروبات الطبیة الخاصة 

بالتغذیة 
In the name of: Otsuka 
Pharmaceutical Co., Ltd. 

كومبانـي  فارماسـوتیكـال  أوتســاكـا   : بأسم 
لیمتـد 

Address: 2-9, Kanda-Tsukasamachi, 
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

شییودا-  تسـوكاماشي،  كاندا-   ،2-9  : العنوان 
كو، طوكیو، الیابان 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(670)

Trade Mark No.:13449   13449 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 15/04/2007  15/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Natural Hair Removal  من اجل : عقیدة طبیعیة إلزالة الشعر
In the name of: Fawzi Yousif 
Mohammad Hasasnieh 

بأسم : فوزي یوسف محمد حساسنھ 

Address: Al Khaleel - Khaliet Hadour 
- Tel: 02-2292273 

العنوان : الخلیل - خلة حاضور - ت: -2292273
 02

Address for Services :  Al Khaleel - 
Khaliet Hadour - Tel: 02-2292273 

ت:   - حاضور  خلة   - الخلیل   : التبلیغ  عنوان 
 2292273-02

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(671)



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Trade Mark No.:13450  13450 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 16/04/2007  16/04/2007 : التاریخ
In Respect of: children diapers  من اجل : حفاضات اطفال
In the name of: Mohammed I.M. 
Hasasna 

بأسم : محمد عیسى محمود حساسنة 

Address: Alshyoukh- Hebron  العنوان : الشیوخ- الخلیل
Address for Services :  Alshyoukh- 
Hebron 

عنوان التبلیغ : الشیوخ- الخلیل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(672)

Trade Mark No.:13451   13451 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 16/04/2007  16/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Telecommunication 
services 

من اجل : خدمات االتصاالت 

In the name of: palestine 
telecommunicaions company PLC. 

المساھمة  الفلسطینیة  االتصاالت  شركة   : بأسم 
العامة المحدودة 

Address: NABLUS - RAFIDIA  العنوان : نابلس -رفیدیا
Address for Services:    (75)عنوان التبلیغ : نابلس -ص.ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(673)

Trade Mark No.:13453   13453 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 17/04/2007  17/04/2007 : التاریخ
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 
chemicals or compounds for personal use 

كریم  فیھا  بما   , بالجلد  العنایة  منتجات   : اجل  من 
الغسل , موسیة الغسل , موسیة وكریم غسل الشرجیة 
, المصفف , الكریمات المطھرة , الصابون , العطور , 
الزیوت والجل االساس , المرطبات , الغسول , نسیجة 
بالمواد  المنقوعة  الترطیب  قبل  ما  الجاھزة  الغسل 

الكیماویة او المركبات لالستعمال الشخصي 
In the name of: SCA Hygiene 
Products AB 

بأسم : اس سي ایھ ھایجین بروداكتس ایھ بي 
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Address: SE-405 03 GOTEBORG, 
Sweden 

العنوان : اس اي-405 03 غوتیبورغ , السوید 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(674)

Trade Mark No.:13454   13454 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 17/04/2007  17/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Absorbent sanitary 
articles for use in menstruation, 
sanitary towels, tampons, panty liners, 
sanitary slips, adult diapers 

لالستعمال  الممتصة  الصحیة  المواد   : اجل  من 
الصمامات   , الصحیة  المناشف   , الحیض  في 
لالستخدام الصحي , بطانات السراویل الصحیة , 

المنادیل الصحیة , حفاظات البالغین الصحیة 
In the name of: SCA Hygiene 
Products AB 

بأسم : اس سي ایھ ھایجین بروداكتس ایھ بي 

Address: SE-405 03 GOTEBORG, 
Sweden 

العنوان : اس اي-405 03 غوتیبورغ , السوید 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(675)

Trade Mark No.:13455   13455 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 21/04/2007  21/04/2007 : التاریخ
In Respect of: CAKES, 
CHOCOLATE , bISCUIK , 
CONFECTIONERY , Pastries, Pasty. 

من اجل : كعك ، شوكوالتھ ، بسكویت ، حلویات 
، فطائر ، معجنات . 

In the name of: Muhammad Mustafa 
Mohamad Jaair 

بأسم : محمد مصطفى محمد جعار 

Address: Tulkarm - Alar - ( Alar P.OB  العنوان : طولكرم - عالر - شعبة برید عالر
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Address for Services:    الطابق شدید  عمارة  طولكرم -  التبلیغ :  عنوان 
االول - 2671894-09 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(676)

Trade Mark No.:13456   13456 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 21/04/2007  21/04/2007 : التاریخ
In Respect of: rice  من اجل : االرز
In the name of: SHARIKAT AL 
MAWARED AL WATENIAH 
LILESTETHMAR 

بأسم : شركة الموارد الوطنیھ لالستثمار 

Address: AL KHALIL - SHAR  AL 
SALAM - TEL 2255065-02 

العنوان : الخلیل - شارع السالم 

Address for Services :  AL KHALIL - 
SHAR’ AL SALAM - TEL 2255065-02 

عنوان التبلیغ : الخلیل - شارع السالم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(677)

Trade Mark No.:13459   13459 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 21/04/2007  21/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Electric cables and wires; electronic 
cables and wires; telecommunications cables; 
winding wires (electricity), magnetic, telephone 
wires; connectors; switches; connections; cut-
outs; capacitors; converters; branching, splitter 
and junction boxes for electric, electronic and 
telecommunications cables and wires; junction 
sleeves and sheaths for electric, electronic 
and telecommunications cables and wires; 
components for connecting electric, electronic 
and telecommunications cables and wires; 
electric conductors; apparatus for processing 
information; apparatus for transmission and 
reproduction of sound, images or data; recorded 
computer programs for managing cable 
installations 

الكوابل   , الكھربائیة  واالسالك  الكوابل   : اجل  من 
االسالك   , االتصاالت  كوابل   , االلكترونیة  واالسالك 
والھاتفیة  الممغنطة  االسالك   , (الكھرباء)  الھوائیة 
 , الفواصل   , الروابط   , المفاتیح   , الوصالت   ,
المكثفات , المحوالت , المقاسم , الصنادیق المجمعة 
والموزعة للكوابل واالسالك الكھربائیة , االلكترونیة 
للكوابل  المجمعات  واغلفة  اغطیة   , واالتصاالتیة 
 , واالتصاالتیة  االلكترونیة   , الكھربائیة  واالسالك 
القطع للوصالت الكھربائیة , االلكترونیة واالتصاالتیة 
, الموصالت الكھربائیة , اجھزة معالجة المعلومات , 
اجھزة نقل واعادة انتاج الصوت , الصور او البیانات 

, برامج الكمبیوتر المسجلة الدارة تمدیدات الكوابل 
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In the name of: Nexans  بأسم : نكسان
Address: 16 rue de Monceau, 75008 
Paris, France 

العنوان : 16 رو دي مونصو , 75008 باریس, 
فرنسا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(678)

Trade Mark No.:13460   13460 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 22/04/2007  22/04/2007 : التاریخ
In Respect of: cosmetics  من اجل : مستحضرات تجمیل
In the name of: shawkat mohammad 
ali abo raad 

بأسم : شوكت محمد علي ابو رعد 

Address: nablus _ sharee yafa  :ت  / یافا  ش:   _ نابلس   : العنوان 
 092385972

Address for Services :  nablus _ sharee 
yafa 

ت:   / یافا  ش:   _ نابلس   : التبلیغ  عنوان 
 092385972

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(679)

Trade Mark No.:13461   13461 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 22/04/2007  22/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Coffee, tea, cocoa, 
sugar, artificial coffee 

 , السكر   , الكاكاو   , الشاي   , القھوة   : اجل  من 
القھوة المصنعة 

In the name of: Segafredo-Zanetti 
S.p.A. 

بأسم : سیغافریدو-زانیتي اس.بي.ایھ. 

Address: Via Puccini 1, Pianoro, 
Province of Bologna, Italy 

بروفینس  بیانورو,   ,1 بوشیني  فیا   : العنوان 
اوف بولونیا, ایطالیا 
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Address for Services:    AGIP - TMP Agents/  : التبلیغ  عنوان 
 P.O Box 3800 Al-Beereh

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(680)

Trade Mark No.:13463   13463 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 23/04/2007  23/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Banking Transactions, 
saving accounts, financail affairs, 
monetry issues 

من اجل : العملیات المصرفیة، حسابات التوفیر، 
الشؤون المالیة، الشؤون النقدیة 

In the name of: Sharekat bank 
alkahra amman 

بأسم : شركة بنك القاھرة عمان المساھمة العامة 
المحدودة 

Address: Rammallah  العنوان : رام اهللا/ شارع االھلیة
Address for Services:    عمارة  - الشرفة  حي   - البیرة   : التبلیغ  عنوان 

المشرق العقاریة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(681) 

Trade Mark No.:13464   13464 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 24/04/2007  24/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Paper, Carton and 
stationery and printed forms; 
brochures and advertising materials 

من اجل : الورق والكرتون والنماذج المطبوعة 
والقرطاسیة الخاصة بمراسالت الشركة، الكتیبات 

والنشرات الدعائیة 
In the name of: Haj Mahmood Jasim 
Al-Bunnia & Sons CO. (HMBS) 

بأسم : شركة الحاج محمود جاسم البنیة واوالده 
ش.م.ح 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 
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(682)

Trade Mark No.:13465   13465 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 24/04/2007  24/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Paper, Carton and 
stationery and printed forms; 
brochures and advertising materials 

من اجل : الورق والكرتون والنماذج المطبوعة 
والقرطاسیة الخاصة بمراسالت الشركة، الكتیبات 

والنشرات الدعائیة 
In the name of: Haj Mahmood Jasim 
Al-Bunnia & Sons CO. (HMBS) 

بأسم : شركة الحاج محمود جاسم البنیة واوالده 
ش.م.ح 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(683)

Trade Mark No.:13466   13466 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 24/04/2007  24/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Trading services in the 
filed of import, export, distribution 
and manufacturing 

االستیراد  مجال  في  من اجل : خدمات المتاجرة 
والتصدیر والتوزیع والتصنیع 

In the name of: Haj Mahmood Jasim 
Al-Bunnia & Sons CO. (HMBS) 

بأسم : شركة الحاج محمود جاسم البنیة واوالده 
ش.م.ح 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(684)

Trade Mark No.:13467   13467 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 24/04/2007  24/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Trading services in the 
filed of import, export, distribution 
and manufacturing 

االستیراد  مجال  في  من اجل : خدمات المتاجرة 
والتصدیر والتوزیع والتصنیع 

In the name of: Haj Mahmood Jasim 
Al-Bunnia & Sons CO. (HMBS) 

بأسم : شركة الحاج محمود جاسم البنیة واوالده 
ش.م.ح 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(685)

Trade Mark No.:13469  13469 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 24/04/2007  24/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical and 
veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food 
for babies; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides

من اجل : المستحضرات الصیدالنیة والبیطریة , 
المستحضرات الصحیة لالغراض الطبیة , مواد 
الحمیة لالستخدام الطبي , طعام االطفال , اللصوق 
, مواد التضمید , مواد توقیف االسنان , الشمع 
, المستحضرات  , المطھرات  المستخدم لالسنان 
مبیدات   , الفطریات  مبیدات   , الطفیلیات  البادة 

االعشاب الضارة 
In the name of: Aziende Chimiche 
Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. 
S.p.A. 

انجیالني  ریونیتھ  كیمیكھ  ازینده   : بأسم 
فرانسیسكو ایھ.سي.ار.ایھ.اف. اس.بي.ایھ. 

Address: Viale Amelia 70, 00181 
Roma, ITALY 

 , روما   00181  ,70 امیلیا  فیالي   : العنوان 
ایطالیا

Address for Services:   
 AGIP - TMP Agents/ P.O : عنوان التبلیغ
Box 3800 Al-Beereh
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(686)

Trade Mark No.:13471   13471 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 28/04/2007  28/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Note Book - File ( Box 
File Made Of Stiff Paper & Carton 

من اجل : دفاتر مدرسیة - الملفات ( بوكس فایل 
المصنوعة من الورق المقوى والكرتون 

In the name of: Sharekat Al-Masnuat 
Al-Warakieh M.KH.M 

بأسم : شركة المصنوعات الورقیة م . خ . م 

Address: Al-Khaleel - Ber Haram 
alnasara 

العنوان : الخلیل - بئر حرم النصارى 

Address for Services :  Al-Khaleel - 
Ber Haram alnasara

عنوان التبلیغ : الخلیل - بئر حرم النصارى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(687)

Trade Mark No.:13472   13472 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 28/04/2007  28/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Services of trading in 
vehicles and equipments, management 
and administration of projects and 
development of projects. 

من اجل : خدمات التجارة في االلیات والمعدات 
وادارة المشاریع وتطویرھا. 

In the name of: TATWEER 
INFRASTRUCTURE COMPANY 

بأسم : شركة تطویر االنشائیة 

Address: P.O. Box: 23684, Doha - 
Qatar. 

دولة   – الدوحة   ,  23684 ب:  ص   : العنوان 
قطر 

Address for Services:    ص.ب:3800البیره/الضفھ  : التبلیغ  عنوان 
الغربیھ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(688)

Trade Mark No.:13473   13473 : العالمة التجاریة رقم
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In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 28/04/2007  28/04/2007 : التاریخ
In Respect of: securities brokerage  من اجل : سمسرة االوراق المالیة
In the name of: sharekat al sahem lel 
estethmar wal awraq al maliyyah 

بأسم : شركة السھم لالستثمار واالوراق المالیة 

Address: simens building - al masyoun 
- ramallah - palestine 

العنوان : عمارة سیمتز -رام اهللا - فلسطین 

Address for Services:    رام المصیون  سیمتز -  عمارة  التبلیغ :  عنوان 
اهللا تلفون 2965710 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(689)

Trade Mark No.:13474   13474 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 28/04/2007  28/04/2007 : التاریخ
In Respect of: SECURITIES 
BROKERAGE 

من اجل : سمسرة االوراق المالیة 

In the name of: sharekat al sahem lel 
estethmar wal awraq al maliyyah 

بأسم : شركة السھم لالستثمار واالوراق المالیة 

Address: simens building - al masyoun 
- ramallah - palestine 

العنوان : عمارة سیمتز -رام اهللا - فلسطین 

Address for Services:   عنوان التبلیغ : عمارة سیمتز - المصیون رام 
اهللا تلفون 2965710

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(690)

Trade Mark No.:13475   13475 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 28/04/2007  28/04/2007 : التاریخ
In Respect of: securities brokerage  من اجل : سمسرة االوراق المالیة
In the name of: sharekat al sahem lel 
estethmar wal awraq al maliyyah 

بأسم : شركة السھم لالستثمار واالوراق المالیة 

Address: simens building - al masyoun 
- ramallah - palestine 

العنوان : عمارة سیمتز -رام اهللا - فلسطین 

Address for Services:    رام المصیون  سیمتز -  عمارة  التبلیغ :  عنوان 
اهللا تلفون 2965710 
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(691)

Trade Mark No.:13476   13476 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 42  42 : في الصنف
Date: 28/04/2007  28/04/2007 : التاریخ
In Respect of: TECHNOLOGY 
FIELD 

من اجل : تكنولوجیا المعلومات 

In the name of: SHARIKAT AL ASAL 
LEL TOKNOLOGYA 

بأسم : شركة العسل للتكنولوجیا 

Address: HITTEEN STREET. 
AL - NAJMA BLD - AL-BIREH - 
PALESTINE 

العنوان : شارع حطین - عمارة النجمة - البیرة 
- فلسطین 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(692)

Trade Mark No.:13477   13477 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 28/04/2007  28/04/2007 : التاریخ
In Respect of: ADVERTISMENT  من اجل : االعالن
In the name of: SHARIKAT ZOOM 
LEDE AYA WAL E ELAN 

بأسم : شركة زووم للدعیة واالعالن 

Address: SANABEL BUILDING 
- AL MASYOUN- RAMALLAH - 
PALESTINE 

العنوان : عمارة السنابل - المصیون - رام اهللا 
- فلسطین 

Address for Services:    رام المصیون  سیمتز -  عمارة  التبلیغ :  عنوان 
اهللا تلفون 2965710 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(693)

Trade Mark No.:13478   13478 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 28/04/2007  28/04/2007 : التاریخ
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In Respect of: fund investments  من اجل : استثمار االموال
In the name of: SHARIKAT MASSAR 
AL ALAMIYA LEL ESTETHMAR 

بأسم : شركة مسار العالمیة لالستثمار 

Address: 7 AL KAWTHARST 
RAMALLAH PALESTINE 

العنوان : 7 شارع الكوثر - رام اهللا - فلسطین 

Address for Services:    رام المصیون  سیمتز -  عمارة  التبلیغ :  عنوان 
اهللا تلفون 2965710 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(694)

Trade Mark No.:10171   10171 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 10/09/2003  10/09/2003 : التاریخ
In Respect of: all goods included in 
class 

من اجل : كل البضائع الداخلة في ھذا الصنف 

In the name of: Hayel Saeed Anam & 
Co. 

بأسم : ھایل سعید انعم وشركاه 

Address: Taiz, P.O. Box: 5302,the 
republic of Yemen. 

الجمھوریة   ،  5302 ب  تعز،ص   : العنوان 
الیمنیھ 

Address for Services:    3800 عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(695)

Trade Mark No.:13479   13479 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 28/04/2007  28/04/2007 : التاریخ
In Respect of: fund investments  من اجل : استثمار االموال
In the name of: Al Sharikaal 
Falastiniya LE Edarat Sanadeek Al 
Estethmar 

صنادیق  الدارة  الفلسطینیة  الشركة   : بأسم 
االستثمار 

Address: 7 Al Kawthar St. – Ramallah 
- Palestine 

العنوان : 7 شارع الكوثر رام اهللا فلسطین 

Address for Services:    رام المصیون  سیمتز -  عمارة  التبلیغ :  عنوان 
اهللا تلفون 2965710 
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(696)

Trade Mark No.:13480   13480 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 29/04/2007  29/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
preparations and substances; all 
includedin class (5)

من اجل : مستحضرات وموادصیدالنیة، وجمیعھا 
مشمولةفي الصنف (5). 

In the name of: Tibotec 
Pharmaceuticals Ltd.

بأسم : تیبوتیك فارماسیوتیكالز لیمتد 

Address: Eastgate Village,Eastgate,Lit
tleIsland,Co Cork,Ireland

العنوان : إیستغیت فیللیج ، إیستغیت ، لیتل أیالند 
،سي أوكورك ،إیرلندا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : مركزخراز ـ شارع یافا ـ رام اللــھ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(697)

Trade Mark No.:13481   13481 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 29/04/2007  29/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
preparations andsubstances; all 
included in class (5) 

صیدالنیة؛  ومواد  مستحضرات   : اجل  من 
وجمیعھا مشمولة في الصنف (5). 

In the name of: Tibotec 
Pharmaceuticals Ltd. 

بأسم : تیبوتیك فارماسیوتیكالز لیمتد 

Address: Eastgate Village,Eastgate,Lit
tleIsland,Co Cork,Ireland 

العنوان : إیستغیت فیللیج ، إیستغیت ، لیتل أیالند 
،سي أوكورك ،إیرلندا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - خراز سنتر , الطابق
الثاني , شارع یافا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(698)

Trade Mark No.:13482   13482 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 29/04/2007  29/04/2007 : التاریخ
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In Respect of: Pharmaceutical 
preparations and substances; all 
includedin class (5). 

من اجل : مستحضرات وموادصیدالنیة؛ وجمیعھا 
مشمولة في الصنف (5). 

In the name of: Tibotec 
Pharmaceuticals Ltd. 

بأسم : تیبوتیك فارماسیوتیكالز لیمتد 

Address: Eastgate Village,Eastgate,Lit
tleIsland,Co Cork,Ireland 

العنوان : إیستغیت فیللیج ، إیستغیت ، لیتل أیالند 
،سي أوكورك ،إیرلندا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - خراز سنتر , الطابق
الثاني , شارع یافا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(699)

Trade Mark No.:13483   13483 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 10  10 : في الصنف
Date: 29/04/2007  29/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Orthopaedic plates 
and orthopaedic screws used for 
the fixation of fractured bones; 
surgical instruments for the use with 
orthopaedic plates and orthopaedic 
screws; all included in class 10. 

من اجل : صفائح وبراغي خاصة للعظام تستعمل 
جراحیة  أدوات  المكسرة؛  العظام  تثبیت  في 
لإلستعمال مع الصفائح والبراغي الخاصةبالعظام 

وجمیعھا مشمولةفي الصنف (10). 

In the name of: DePuy,Inc.  .بأسم : دي باي ، إنك
Address: (Delaware Corporation), 
Warsaw, Indiana, USA 

ـ  وارسو   ، كوربوریشن)  (دیالویر   : العنوان 
إندیانا ، الوالیات المتحدة األمریكیة 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : مركز الخراز ـ شارع یافا ، رام
اللــھ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(700)

Trade Mark No.:13484   13484 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 10  10 : في الصنف
Date: 29/04/2007  29/04/2007 : التاریخ
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In Respect of: Orthopaedic plates 
and orthopaedic screws used for 
the fixation of fractured bones; 
surgical instruments for the use with 
orthopaedic plates and orthopaedic 
screws; all included in class 10. 

من اجل : صفائح وبراغي خاصة للعظام تستعمل 
جراحیة  أدوات  ؛  المكسرة  العظام  تثبیت  في 
الخاصة  والبراغي  الصفائح  مع  لإلستعمال 

بالعظام وجمیعھا مشمولة في الصنف (10) 

In the name of: DePuy,Inc.  .بأسم : دي باي ، إنك
Address: Delaware Corporation), 
Warsaw, Indiana, USA) 

ـ  وارسو   ، كوربوریشن)  (دیالویر   : العنوان 
إندیانا ، الوالیات المتحدة األمریكیة 

Address for Services:    رام ـ  یافا  شارع  الخرازـ  مركز  التبلیغ :  عنوان 
اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(701)

Trade Mark No.:13486   13486 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 30/04/2007  30/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Canned fruits and 
vegetables 

من اجل : الفواكھ والخضار المعلبة. 

In the name of: SUN LEE, INC., A 
California company 

بأسم : صن لي، اینك. ، شركة من كالیفورنیا 

Address: 12029Telegraph Road, Santa 
Fe Springs, CA 90670, U.S.A 

اي  اف  سنتا  رود،  تلیغراف   12029 : العنوان 
سبرینغز، كالیفورنیا 90670، الوالیات المتحدة 

االمریكیة 
Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 

محامون، ص.ب 74، رام اهللا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(702)

Trade Mark No.:13487   13487 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
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Date: 30/04/2007  30/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Rice  .من اجل : األرز
In the name of: SUN LEE, INC., A 
California company 

بأسم : صن لي، اینك. ، شركة من كالیفورنیا 

Address: 12029Telegraph Road, Santa 
Fe Springs, CA 90670, U.S.A 

اي  سانتا اف  رود،  تلیغراف  العنوان : 12029 
سبرینغز، كالیفورنیا 90670، الوالیات المتحدة 

االمریكیة 
Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 

محامون، ص.ب 74، رام اهللا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(703)

Trade Mark No.:13491   13491 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 30/04/2007  30/04/2007 : التاریخ
In Respect of: Plasters for medical 
purposes 

من اجل : اللصوق لالغراض الطبیة 

In the name of: Sharikat Al-Amira wa 
Majdoleen Limawad Al-Tajmeel wa 
Al-Tijara Al-Amma 

بأسم : شركة االمیرة ومجدولین لمواد التجمیل 
والتجارة العامة 

Address: Halhool, Hebron, The West 
Bank 

العنوان : حلحول , الخلیل , الضفة الغربیة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(704)

Trade Mark No.:7092   7092 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 13/06/1999  13/06/1999 : التاریخ
In Respect of: Health and nutrition 
products ,namely ,dietary food 
supplements 

،خصوصا  والصحة  التغذیة  منتجات   : اجل  من 
،ملحقات اغذیة الحمیة 
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In the name of: WELLNESS 
INTERNATIONAL NETWORK, 
LTD. 

بأسم : ویلنس انترناشونال نیتورك , ال تي دي. 

Address: 1501  Lune Road Suite 102,   
Carrollton, Texas 75006, U.S.A 

 ،  102 سویت  رود،   لون   1501  : العنوان 
كارولتون ، تكساس 75006 ، الوالیات المتحدة 

االمریكیة 
Address for Services عنوان التبلیغ : بیت ساحور ص ب182
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(705)

Trade Mark No.:7496   7496 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 04/10/1999  04/10/1999 : التاریخ
In Respect of: PASTA, READY 
COOKED FOOD PRODUCTS OR 
PRESERVES BASED ON PASTA, 
READY COOKED SAUCES 
OR PRESERVES FOR BASTA 
SEASONING, SEMOLINA, WHEAT 
FLOURS AND BREADCRUMBS. 

من اجل : المعجنات .الوجبات الجاھزة المطبوخة 
او الحافظة للمعجنات ، الصلصات المطبوخة او 
 ، السمید   ، المعجنات  وتبھیر  لتملیح  الحافظة 

دقیق القمح وقطع الخبز . 

In the name of: PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS GALLO, S.A 

بأسم : بروداكتوس الیمینتیكوس ,غالو اس. ایھ 

Address: Avda. Diagolal,468 Planta 
8-C, 08006 Barcelona, Spain. 

العنوان : اسبانیا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : ص ب : 3800 البیرة - رام اهللا
- الضفة الغربیة -ابو غزالة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(706)

ان تسجیل ھذه العالمة ال یعطي صاحبھا الحق المطلق في استخدام الترجمة باللغة االنجلیزیة بشكل 
مستقل عن العالمة

Trade Mark No.:7570   7570 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 13/11/1999  13/11/1999 : التاریخ
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In Respect of:  ، الداجنة  ،الطیور  ،األسماك  اللحوم   : اجل  من 
اللحوم،  مستخرجات  الصید،  وطیور  حیوانات 
والمجففة  المحفوظة  والخضراوات  الفواكھ 
،المربات   ” الجلي   ” الھالم  و   ، والمطھیة 
األلبان  منتجات  من  غیره  و  اللبن   ، بأنواعھا 
األغذیة    ، للتغذیة  المعدة  الشحوم  و  الزیوت   ،

المحفوظة و المخلالت 
In the name of: Omar Qasem Al esawi 
limited Co. & his Partners 

وشركاه  العیساني  قاسم  عمر  شركة   : بأسم 
المحدودة 

Address: Jiddah - al boqdadiya 
Algarbia Tariq Al madinah Al nazel 

العنوان : جدة- البغدادیة - طریق المدینة النازل- 
عمارة العیساني 

Address for Services:    فاكس نابلس   - طمون   : التبلیغ  عنوان 
092574247

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(707)

Trade Mark No.:10512   10512 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 34  34 : في الصنف
Date: 04/04/2004  04/04/2004 : التاریخ
In Respect of: cigarattes ,cigars, 
cigarillos, tobacco raw or 
manufactured, honeydew tobacco 

الصغیر  والسیجار  والسیجار  :السجائر  اجل  من 
والتبغ الخام او المصنوع والمسل 

In the name of: eastern company 
S.A.E. 

بأسم : الشركة الشرقیة ”ایسترن كومباني“اس 
.ایھ.اي. 

Address: 450 Ahram Street,  Giza,  
Eegypt 

العنوان : 450 شارع االھرام ، الجیزة، مصر 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا ص ب 1903- فلسطین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(708)

Trade Mark No.:10895   10895 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 30/10/2004  30/10/2004 : التاریخ
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In Respect of: Coffee and tea, topioca, 
sago , coffee substitutes ,flour and 
preparations made from cereals , 
bread ,biscuits, cakes pastry and 
confectionery ,ices, honey, treacle , 
yeast ,baking powder ,salt mustard 
pepper, vinegar, sauces, spices, ice all 
being goods included in class 30 

من اجل : البن والشاي والكاكاو والسكر واالرز، 
والتابیوكا، الساجور وما یقوم مقام البن، الدقیق 
 ، الحبوب  من  المصنوعة  المستحضرات   ،
والحلویات  والفطائر  والكعك  البسكویت   ، الخبز 
 ، االسود  العسل   و  النحل  عسل   ، والمثلجات 
والصلصة  والخل  الخمیره  ومسحوق  الخمیرة 

والتوابل ، الملح والخردل ، الثلج 
In the name of: Omar kassem alesayi 
markiting co. ltd. 

للتسویق  العیسائي  قاسم  عمر  شركة   : بأسم 
وشركاه 

Address: 6th floor alesayi plaza , 
baghdadiya , medina road ,p.o. box 
8680, jeddah 21492, saudi arabia 

 ، بالزا  العیسائي   ، السادي  الدور   : العنوان 
جدة  ص.ب. 8680  المدینة:  طریق   ، البغدادیة 

21492 ، السعودیة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(709)

Trade Mark No.:12485   12485 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 23/05/2006  23/05/2006 : التاریخ
In Respect of: : Educational 
examination, Academies (education), 
Teching, Tuition, Educational 
services, Instruction services, 
Education information, Arranging 
and conducting of colloquiums, 
Organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes, 
Publication of books, Publication of 
electronic books and journals on-line, 
Publication of video tapes, production 
of radio and television programms.

االكادیمیات  التعلیمیة،  االختبارات   : اجل  من 
وخدمات  التدریس،  التعلیم)التعلیم،  (معاھد 
تنظیم  الربیة، خدمات االرشاد،معلومات التعلیم، 
ثقافیة  لغایات  المعارض  تنظیم  الندوات،  وادارة 
والجرائد  الكتب  نشر  الكتب،  نشر  تعلیمیة،  او 
الفیدیو،  اشرطة  نشر  االلكترونیة،  علىالموقع 

انتاج البرامج االذاعیة والتلفزیونیة.

In the name of: Development 
Center for Teaching Chinese as a 
Foreign Language of the Ministry of 
Education P.R 

بأسم : دفلوبمنت سنتر فور تیتشینغ تشاینیز أز أ 
فوران النغویج أوف ذا مینستري أوف ادیوكیشن 

بي أر سي 

Address: 17th floor, Fangyuan 
Mansion B56 Zhongguancun south 
St., Beijin 100044, P.R. China 

 56 بي  مانشین  فانغیوان  فلور17،   : العنوان 
بكین 100044،  ستریت،  ساوث  زونغجوانكون 

جمھوریة الصین الشعبیة 
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Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(710)

Trade Mark No.:12486   12486 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 23/05/2006  23/05/2006 : التاریخ
In Respect of: Educational 
examination, Academies (education), 
Teching, Tuition, Educational 
services, Instruction services, 
Education information, Arranging 
and conducting of colloquiums, 
Organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes, 
Publication of books, Publication of 
electronic books and journals on-line, 
Publication of video tapes, production 
of radio and television programms.

االكادیمیات  التعلیمیة،  االختبارات   :  : اجل  من 
وخدمات  التدریس،  التعلیم)التعلیم،  (معاھد 
تنظیم  الربیة، خدمات االرشاد،معلومات التعلیم، 
ثقافیة  لغایات  المعارض  تنظیم  الندوات،  وادارة 
والجرائد  الكتب  نشر  الكتب،  نشر  تعلیمیة،  او 
الفیدیو،  اشرطة  نشر  االلكترونیة،  علىالموقع 

انتاج البرامج االذاعیة والتلفزیونیة.

In the name of: Development 
Center for Teaching Chinese as a 
Foreign Language of the Ministry of 
Education P.R 

بأسم : دفلوبمنت سنتر فور تیتشینغ تشاینیز أز أ 
فوران النغویج أوف ذا مینستري أوف ادیوكیشن 

بي أر سي 

Address: 17th floor, Fangyuan 
Mansion B56 Zhongguancun south 
St., Beijin 100044, P.R. China 

 56 بي  مانشین  فانغیوان  فلور17،   : العنوان 
بكین 100044،  ستریت،  ساوث  زونغجوانكون 

جمھوریة الصین الشعبیة 
Address for Services:    عنوان التبلیغ : بیت ساحور- الضفة الغربیة ص

ب 182 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(711)

Trade Mark No.:12289   12289 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Date: 20/03/2006  20/03/2006 : التاریخ
In Respect of: Educational 
examination, Academies (education), 
Teching, Tuition, Educational 
services, Instruction services, 
Education information, Arranging 
and conducting of colloquiums, 
Organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes, 
Publication of books, Publication of 
electronic books and journals on-line, 
Publication of video tapes, production 
of radio and television programms. 

االكادیمیات  التعلیمیة،  االختبارات   : اجل  من 
وخدمات  التدریس،  التعلیم)التعلیم،  (معاھد 
تنظیم  الربیة، خدمات االرشاد،معلومات التعلیم، 
ثقافیة  لغایات  المعارض  تنظیم  الندوات،  وادارة 
والجرائد  الكتب  نشر  الكتب،  نشر  تعلیمیة،  او 
الفیدیو،  اشرطة  نشر  االلكترونیة،  علىالموقع 

انتاج البرامج االذاعیة والتلفزیونیة. 

In the name of: Development 
Center for Teaching Chinese as a 
Foreign Language of the Ministry of 
Education P.R 

بأسم : دفلوبمنت سنتر فور تیتشینغ تشاینیز أز أ 
فوران النغویج أوف ذا مینستري أوف ادیوكیشن 

بي أر سي 

Address: 17th floor, Fangyuan 
Mansion B56 Zhongguancun south 
St., Beijin 100044, P.R. China 

 56 بي  مانشین  فانغیوان  فلور17،   : العنوان 
بكین 100044،  ستریت،  ساوث  زونغجوانكون 

جمھوریة الصین الشعبیة 
Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 

ص.ب. 182 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(712)

Trade Mark No.:12290   12290 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 20/03/2006  20/03/2006 : التاریخ
In Respect of: Educational 
examination, Academies (education), 
Teching, Tuition, Educational 
services, Instruction services, 
Education information, Arranging 
and conducting of colloquiums, 
Organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes, 
Publication of books, Publication of 
electronic books and journals on-line, 
Publication of video tapes, production 
of radio and television programms. 

االكادیمیات  التعلیمیة،  االختبارات   : اجل  من 
وخدمات  التدریس،  التعلیم)التعلیم،  (معاھد 
تنظیم  الربیة، خدمات االرشاد،معلومات التعلیم، 
ثقافیة  لغایات  المعارض  تنظیم  الندوات،  وادارة 
والجرائد  الكتب  نشر  الكتب،  نشر  تعلیمیة،  او 
الفیدیو،  اشرطة  نشر  االلكترونیة،  علىالموقع 

انتاج البرامج االذاعیة والتلفزیونیة. 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In the name of: Development 
Center for Teaching Chinese as a 
Foreign Language of the Ministry of 
Education P.R 

بأسم : دفلوبمنت سنتر فور تیتشینغ تشاینیز أز أ 
فوران النغویج أوف ذا مینستري أوف ادیوكیشن 

بي أر سي 

Address: 17th floor, Fangyuan 
Mansion B56 Zhongguancun south 
St., Beijin 100044, P.R. CHina 

 56 بي  مانشین  فانغیوان  لور17،   : العنوان 
بكین 100044،  ستریت،  ساوث  زونغجوانكون 

جمھوریة الصین الشعبیة 
Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 

ص.ب. 182 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(713)

Trade Mark No.:12560   12560 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 19/06/2006  19/06/2006 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
preparations and substances, namely 
psychoactive drugs for the treatment 
of psychoses and mood disorders; all 
included in class 5 

الصیدلیة  والمواد  المستحضرات   : اجل  من 
التشوشات  لمعالجة  نفسانیة  عقاقیر  وتحدیدا 
النفسانیة واضطرابات المزاج، جمیعھا مشمولة 

في الصنف 5 

In the name of: Solvay 
Pharmaceuticals B.V 

بأسم : سولفاي فارماسوتیكالز بي.في. 

Address: C.J. van Houtenlaan 36, 
Weesp, The Netherlands 

ویسب،  ھوتنالن 36،  فان  سي.جیھ.   : العنوان 
ھولندا 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(714)

Trade Mark No.:12753   12753 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 14/08/2006  14/08/2006 : التاریخ
In Respect of: Cosmetics  من اجل : مواد تجمیل
In the name of: Sharikat Orient 
Liltijarah Waltasweeq 

بأسم : شركة اورینت للتجارة والتسویق 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Address: 345 YMCA St. Beitsahour - 
Bethlehem 

العنوان : شارع الواي - بیت ساحور - بیت لحم 

Address for Services :  Beitsahour - 
Bethlehem TEL.2775656

عنوان التبلیغ : بیت ساحور –ت. 2775656

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(715)

Trade Mark No.:12763   12763 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 14/08/2006  14/08/2006 : التاریخ
In Respect of: Educational 
examination, Academies [education], 
Teaching, Tuition, Educational 
services, Instruction services, 
Education information, Arranging 
and conducting of colloquiums, 
Organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes, 
Publication of books, Publication of 
electronic books and journals on-line, 
Publication of video tapes, Production 
of radio and television programmes 

االكادیمیات  التعلیمیة،  االختبارات   : اجل  من 
وخدمات  التدریس  التعلیم،  التعلیم)،  (معاھد 
التربیة، خدمات االرشاد، معلومات التعلیم، تنظیم 
ثقافیة  لغایات  المعارض  تنظیم  الندوات،  وادارة 
والجرائد  الكتب  نشر  الكتب،  نشر  تعلیمیة،  او 
الفیدیو،  اشرطة  نشر  االلكترونیة،  الموقع  على 

انتاج البرامج االذاعیة والتلفزیونیة 

In the name of: Development 
Center for Teaching Chinese as a 
Foreign Language of the Ministry of 
Education P.R.C. 

بأسم : دفلوبمنت سنتر فور تیتشینغ تشاینیز أز أ 
فوران النغویج أوف ذا مینستري أوف ادیوكیشن 

بي أر سي 

Address: 17th Floor, Fangyuan 
Mansion B56 Zhongguancun south 
St., Beijing 100044, P.R.China 

 56 بي  مانشین  فانغیوان   ،17 فلور   : العنوان 
بكین 100044،  ستریت،  ساوث  زونغجوانكون 

جمھوریة الصین الشعبیة 
Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 

ص.ب. 182 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(716)

Trade Mark No.:12764   12764 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 14/08/2006  14/08/2006 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Printed publications; 
Books; Periodicals; Teaching wall 
map; Envelopes [stationery]; Printed 
matter; Paper sheets [stationery]; 
Booklets; Teaching materials [except 
apparatus]; Stationery; Certificate; 
Bags [envelopes, pouches] of paper or 
plastics, for packaging; Advertisement 
boards of paper or cardboard 

من اجل : النشرات المطبوعة، الكتب، الدوریات، 
(قرطاسیة)،  الظروف  للتدریس،  الحائط  خریطة 
المواد المطبوعة، الورق (قرطاسیة)، الكتیبات، 
القرطاسیة،  المعدات)،  عدا  (ما  التدریس  مواد 
من  األكیاس)  (الظروف،  الحقائب  الشھادات، 
الورقأو البالستیك، للتغلیف، لوحات االعالن من 

الورق أو الكرتون المقوى. 

In the name of: Development 
Center for Teaching Chinese as a 
Foreign Language of the Ministry of 
Education P.R.C. 

بأسم : دفلوبمنت سنتر فور تیتشینغ تشاینیز أز أ 
فوران النغویج أوف ذا مینستري أوف ادیوكیشن 

بي أر سي 

Address: 17th Floor, Fangyuan 
Mansion B56 Zhongguancun south 
St.,  Beijing 100044, P.R.China 

 56 بي  مانشین  فانغیوان   ،17 فلور   : العنوان 
بكین 100044،  ستریت،  ساوث  زونغجوانكون 

جمھوریة الصین الشعبیة 
Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 

ص.ب. 182 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(717)

Trade Mark No.:12766   12766 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 14/08/2006  14/08/2006 : التاریخ
In Respect of: PRINTED publications; 
books; periodicals; teaching wall map; 
envelopes (stationery) ; printed matter; 
paper sheets(stationery) ; booklets ; 
teaching materials ( except apparatus ); 
stationery; certificate; bags ( envelopes, 
pouches) of paper or plastics, for 
packaging; advertisement boards of paper 
or cardboard 

من اجل : النشرات المطبوعة ،الكتب ، الدوریات 
، خریطة الحائط للتدریس ، الظروف ( قرطاسیة 
 ،  ( قرطاسیة   ) الورق   ، المطبوعة  المواد   ،  (
الكتیبات ، مواد التدریس ( ما عدا المعدات ) ، 
الظروف،   ) الحقائب   ، الشھادات   ، القرطاسیة 
 ، للتغلیف   ، البالستیك  و  الورق  من   ( األكیاس 

لوحات االعالن من الورق أو الكرتون المقوى 
In the name of: Development 
Center for Teaching Chinese as a 
Foreign Language of the Ministry of 
Education P.R.C. 

بأسم : دفلوبمنت سنتر فور تیتشینغ تشاینیز أز أ 
فوران النغویج أوف ذا مینستري أوف ادیوكیشن 

بي أر سي 

Address: 17th Floor, Fangyuan 
Mansion B56 Zhongguancun south 
St.,  Beijing 100044, P.R.China 

 56 بي  مانشین  فانغیوان   ،17 فلور   : العنوان 
بكین 100044،  ستریت،  ساوث  زونغجوانكون 

جمھوریة الصین الشعبیة 
Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 

ص.ب. 182 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(718)

Trade Mark No.:12769   12769 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 14/08/2006  14/08/2006 : التاریخ
In Respect of: : Educational examination, 
Academies [education], Teaching, 
Tuition, Educational services, Instruction 
services, Education information, 
Arranging and conducting of colloquiums, 
Organization of exhibitions for cultural 
or educational purposes, Publication of 
books, Publication of electronic books 
and journals on-line, Publication of video 
tapes, Production of radio and television 
programmes 

االكادیمیات  التعلیمیة،  االختبارات   :  : اجل  من 
وخدمات  التدریس  التعلیم،  التعلیم)،  (معاھد 
التربیة، خدمات االرشاد، معلومات التعلیم، تنظیم 
ثقافیة  لغایات  المعارض  تنظیم  الندوات،  وادارة 
والجرائد  الكتب  نشر  الكتب،  نشر  تعلیمیة،  او 
الفیدیو،  اشرطة  نشر  االلكترونیة،  الموقع  على 

انتاج البرامج االذاعیة والتلفزیونیة 

In the name of: Development 
Center for Teaching Chinese as a 
Foreign Language of the Ministry of 
Education P.R.C. 

بأسم : دفلوبمنت سنتر فور تیتشینغ تشاینیز أز أ 
فوران النغویج أوف ذا مینستري أوف ادیوكیشن 

بي أر سي 

Address: 17th Floor, Fangyuan 
Mansion B56 Zhongguancun south 
St., Beijing 100044, P.R.China 

 56 بي  مانشین  فانغیوان   ،17 فلور   : العنوان 
بكین 100044،  ستریت،  ساوث  زونغجوانكون 

جمھوریة الصین الشعبیة 
Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 

ص.ب. 182 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(719)

Trade Mark No.:12968   12968 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 16/01/2007  16/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
preparations and formulations for use 
in the treatment of cancer 

تركیبات  او  وصیغ  مستحضرات   : اجل  من 
صیدالنیة تستخدم لمعالجة السرطان 

In the name of: Mr. Parthenios 
Boulikas 

بأسم : السید بارثینیوس بولیكاس 

Address: Gr. Afxentiou 7, Alimos 
Attikis, 17455, Greece 

الیموس   ،7 افیكسینتیو  ار.  جي   : العنوان 
اتتیكیس، 17455، الیونان 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 
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(720)

Trade Mark No.:12969   12969 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 16/01/2007  16/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
preparations and formulations for use 
in the treatment of cancer 

تركیبات  او  وصیغ  مستحضرات   : اجل  من 
صیدالنیة تستخدم لمعالجة السرطان 

In the name of: Mr. Parthenios 
Boulikas 

بأسم : السید بارثینیوس بولیكاس 

Address: Gr. Afxentiou 7, Alimos 
Attikis, 17455, Greece 

الیموس   ،7 افیكسینتیو  ار.  جي   : العنوان 
اتتیكیس، 17455، الیونان 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(721)

Trade Mark No.:12971   12971 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 16/01/2007  16/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Computer hardware; 
computer software; computer 
peripherals; electronic and online 
manuals; mouse pads. 

برامج  التشغیلیة،  الحاسوب  أجزاء   : اجل  من 
الكتیبات  الطرفیة،  الحاسوب  أجزاء  الحاسوب، 
الخط  على  والموجودة  االلكترونیة  اإلرشادیة 

مباشرة، وسائد لفارة الحاسوب. 
In the name of: Google Inc.  بأسم : جوجل انك
Address: 1600 Amphitheater Parkway 
Mountain View, CA 94043 USA

فیو,  ,ماونتن  واي  بارك  1600امفیثیتر   : العنوان 
كالیفورنیا 94043 الوالیات المتحدة االمریكیة 

Address for Services:    182 .عنوان التبلیغ : بیت ساحور - الضفة الغربیة ص.ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(722)

Trade Mark No.:12972   12972 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 16/01/2007  16/01/2007 : التاریخ
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In Respect of: Telecommunication 
services; data transmission 
and reception services via 
telecommunication means; electronic 
exchange of voice, data and graphics 
accessible via computer and 
telecommunication networks; local 
and long distance transmission of 
voice, data, graphics via computer 
and telecommunications networks; 
providing multiple-user access to 
a global computer information 
network; internet café services; 
namely providing telecommunications 
connections to the internet in a café 
environment; online chartroom, 
bulletin board and discussion group 
services; electronic mail services; 
workgroup communications services 
over computer networks; instant 
messaging services; voice over ip 
services; video and audio conferencing 
services; computer communication 
services; wireless communication 
services; telephone communication 
services; mobile phone communication 
services; search engine services. 

إرسال  خدمات  االتصاالت،  خدمات   : اجل  من 
واستقبال البیانات عن طریق وسائل االتصاالت، 
التبادل االلكتروني للصوت و البیانات و الرسوم 
و  الحاسوب  شبكات  طریق  عن  المسموح 
وطویلة  المحلیة  اإلرسال  خدمات  االتصاالت، 
عن طریق  و الرسوم  البیانات  المدى للصوت و 
الدخول  توفیر  االتصاالت،  و  الحاسوب  شبكات 
للمستخدمین المتعددین لشبكة حاسوب معلوماتیة 
عالمیة، خدمات مقاھي االنترنت و بالتحدید تقدیم 
توصیالت االتصاالت لإلنترنت في محیط مقھى، 
لوحة النشرات  خدمات غرف الدردشة وخدمات 
االنترنت،  بواسطة  المناقشات  ومجموعات 
اتصاالت  خدمات  االلكتروني،  البرید  خدمات 
خدمات  الحاسوب،  شبكات  على  العمل  جماعات 
على  الصوت  خدمات  الفوریة،  الرسائل  إرسال 
الصوتي  االجتماع  خدمات  االنترنت،  بروتوكول 
خدمات  الحاسوب،  اتصال  خدمات  والمرئي، 
االتصال الغیر سلكیة، خدمات االتصال بالھاتف، 
البحث  خدمات  النقال،  بالھاتف  االتصال  خدمات 
على  متخصص  موقع  بواسطة  المعلومات  عن 

االنترنت. 

In the name of: Google Inc.  بأسم : جوجل انك
Address: 1600  Amphitheater 
Parkway Mountain View, CA 94043 
USA 

العنوان : 1600امفیثیتر بارك واي ,ماونتن فیو, 
كالیفورنیا 94043 الوالیات المتحدة االمریكیة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(723)

Trade Mark No.:12973   12973 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 42  42 : في الصنف
Date: 16/01/2007  16/01/2007 : التاریخ
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In Respect of: Computer services, 
namely, providing temporary use 
of a non-downloadable computer 
interface in order to create on-line 
personalized information services; 
data mining and data analysis services; 
providing temporary use of a non-
downloadable computer interface 
containing a proprietary collection 
of information; creating searchable 
indexes of information, websites 
and other information sources; 
providing use of a non-downloadable 
computer interface in order to provide 
information concerning a wide 
range of text, electronic documents, 
databases, graphics and audiovisual 
information; electronic mail and 
workgroup communication services 
over computer networks; bulletin 
board and discussion group services; 
search engine services; consulting in 
connection with all the above. 

توفیر  وبالتحدید  الحاسوب  خدمات   : اجل  من 
االستخدام المؤقت لسطح حاسوب بیني غیر قابل 
للتنزیل من اجل خلق خدمات معلومات معدة لتالئم 
الشخص على الخط مباشرة، خدمات استخراج و 
توفیر االستخدام المؤقت لسطح  تحلیل البیانات، 
على  یحتوي  للتنزیل  قابل  غیر  بیني  حاسوب 
سبل  توفیر  الخاصة،  المعلومات  من  مجموعة 
الوصول لمجموعة خاصة من المعلومات، خلق 
مواقع  و  للبحث  قابلة  المعلومات  من  فھارس 
شبكات و موارد معلومات أخرى، توفیر استخدام 
اجل  من  للتنزیل  قابل  غیر  بیني  حاسوب  لسطح 
تزوید معلومات متعلقة بنطاق واسع من النص و 
الوثائق االلكترونیة و قواعد بیانات و معلومات 
برید  خدمات  بصریة،  وسمعیة  تصویریة 
الكتروني و خدمات اتصاالت مجموعات عمل من 
النشرة  لوحة  خدمات  الحاسوب،  شبكات  خالل 
البحث،  محرك  خدمات  الحوار،  مجموعة  و 

االستشارة فیما یتعلق بكل ما سبق ذكرة. 

In the name of: Google Inc.  بأسم : جوجل انك
Address: 1600 Amphitheater Parkway 
Mountain View, CA 94043 USA 

العنوان : 1600امفیثیتر بارك واي ,ماونتن فیو, 
كالیفورنیا 94043 الوالیات المتحدة االمریكیة 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(724)

Trade Mark No.:12975   12975 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 20  20 : في الصنف
Date: 16/01/2007  16/01/2007 : التاریخ
In Respect of: All kinds of office, 
house furniture made from wood and 
metals 

والمنزلي  المكتبي  االثاث  انواع  كافة   : اجل  من 
الخشبي والمعدني 

In the name of: International Midas 
Company for trade & contracting 
LLC 

بأسم : شركة میداس العالمیة للتجارة العامة و 
المقاوالت ذ.م.م 
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Address: Al sharek, Zone Al swaper, 
Kasemea 7, Al wazan building, 
Kuwait. 

 ،7 قسیمة  الصوابر،  قطعة  الشرق،   : العنوان 
عمارة الوزان، الكویت، دولة الكویت. 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(725)

Trade Mark No.:12976   12976 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 20  20 : في الصنف
Date: 16/01/2007  16/01/2007 : التاریخ
In Respect of: All kinds of office, 
house furniture made from wood and 
metals 

والمنزلي  المكتبي  االثاث  انواع  كافة   : اجل  من 
الخشبي والمعدني 

In the name of: International Midas 
Company for trade & contracting 
LLC 

بأسم : شركة میداس العالمیة للتجارة العامة و 
المقاوالت ذ.م.م 

Address: Al sharek, Zone Al swaper, 
Kasemea 7, Al wazan building, 
Kuwait. 

 ،7 قسیمة  الصوابر،  قطعة  الشرق،   : العنوان 
عمارة الوزان، الكویت، دولة الكویت. 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(726)

Trade Mark No.:12977   12977 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 16/01/2007  16/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Broadcasting services; 
webcasting services; electronic 
communication services; transmission 
of information, text, code, message, data 
and content via the internet and other 
computer and communications, wireless, 
and mobile networks; providing online 
forums, chat rooms, journals, blogs, and 
list servers for the access and transmission 
of messages, comments and multimedia 
content among users 

خدمات  االذاعیة،  المحطات  خدمات   : اجل  من 
تحویل  االكترونیة،  االتصاالت  خدمات  الشبكات، 
المعلومات، النصوص، الشیفرات، الرسائل، والبیانات 
اجھزة  وبواسطة  االنترنت  بواسطة  ومحتویاتھا 
الشبكات  اخرى،  اتصاالت  ووسائل  اخرى  كمبیوتر 
طریق  عن  توفیر  الموبایالت،  وشبكات  الالسلكیة 
الصحف  المحادثات،  غرف  المناقشات،  االنترنت 
والوصالت وقائمة الخدمات لتوصیل وتحویل الرسائل 
والتعلیقات والوسائل المتعددة فیما بین المتسخدمین. 
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In the name of: .Google Inc  .بأسم : جوجل انك
Address: 1600  Amphitheater 
Parkway Mountain View, CA 94043 
USA 

العنوان : 1600امفیثیتر بارك واي ,ماونتن فیو, 
كالیفورنیا 94043 الوالیات المتحدة االمریكیة 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(727)

Trade Mark No.:12978   12978 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 16/01/2007  16/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Entertainment services; 
educational services; providing a 
video sharing portal for entertainment 
and education purposes; digital video, 
audio, and multimedia publishing 
services 

التعلیم،  خدمات  التسلیة،  خدمات   : اجل  من 
تزوید بصور الفیدیو الغراض التسلیة والتعلیم، 
ونشر  السمعیات  خدمات  الرقمیة،  الفیدیوھات 

الوسائل المتعددة 

In the name of: .Google Inc  .بأسم : جوجل انك
Address: 1600  Amphitheater 
Parkway Mountain View, CA 94043 
USA 

العنوان : 1600امفیثیتر بارك واي ,ماونتن فیو, 
كالیفورنیا 94043 الوالیات المتحدة االمریكیة 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(728)

Trade Mark No.:12984   12984 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 20  20 : في الصنف
Date: 16/01/2007  16/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Drinking straws; 
including drinking straws containing 
flavoring for beverages and/or 
nutritional supplements 

الشرب  قشات  تشمل  الشرب،  قشات   : اجل  من 
و/او  للمشروبات  منكھات  على  تحتوي  التي 

اضافات غذائیة. 

In the name of: UNISTRAW PATENT 
HOLDINGS LIMITED 

بأسم : یونیسترو باتنت ھولدینغز لمیتد 
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Address: U0195, Jalan Merdeka, 
87007, Federal Territory of Labuan, 
Malaysia 

 87007 مردیكا،  جاالن   ،0195 یو   : العنوان 
فدرال تریتوري اوف البوان، مالیزیا 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(729)

Trade Mark No.:13033   13033 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 14  14 : في الصنف
Date: 22/01/2007  22/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Jewellery; fine, 
precious, semi-precious, costume, 
decorative jewellery; precious 
metals, unwrought or semi-wrought; 
alloys of precious metal; Badges of 
precious metal; boxes of precious 
metal; watches; clocks; horological 
instruments; cufflinks; key rings; 
purses of precious metal; precious and 
semi-precious stones. 

الناعمة،  المجوھرات  المجوھرات،   : اجل  من 
المجوھرات الثمینة و النصف ثمینة، مجوھرات 
االزیاء؛ المعادن الثمینة الغیر معمولة او النصف 
الشارات  الثمینة،  المعادن  من  السبائك  معمولة، 
المعادن  من  الصنادیق  الثمینة،  المعادن  من 
الثمینة، ساعات الید، الساعات، المعدات الزمنیة، 
القمیص،  كم  لطرف  معدنیة  ازرار  او  حلقات 
الثمینة،  المعادن  من  المحافظ  المفاتیح،  حلقات 

االحجار الثمینة والنصف ثمینة. 
In the name of: Woolworths PLC  بأسم : وولویرثس بي ال سي
Address: Woolworth House, 242-246 
Marylebone Road, London NW1 6JL 

العنوان : وولورث ھاوس، 246-242 ماریلبون 
رود، لندن ان دبلیو1، 6 جیھ ل 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(730)

Trade Mark No.:13035   13035 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 14  14 : في الصنف
Date: 22/01/2007  22/01/2007 : التاریخ
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In Respect of: Jewellery; fine, 
precious, semi-precious, costume, 
decorative jewellery; precious 
metals, unwrought or semi-wrought; 
alloys of precious metal; Badges of 
precious metal; boxes of precious 
metal; watches; clocks; horological 
instruments; cufflinks; key rings; 
purses of precious metal; precious and 
semi-precious stones. 

الناعمة،  المجوھرات  المجوھرات،   : اجل  من 
المجوھرات الثمینة و النصف ثمینة، مجوھرات 
االزیاء؛ المعادن الثمینة الغیر معمولة او النصف 
الشارات  الثمینة،  المعادن  من  السبائك  معمولة، 
المعادن  من  الصنادیق  الثمینة،  المعادن  من 
الثمینة، ساعات الید، الساعات، المعدات الزمنیة، 
القمیص،  كم  لطرف  معدنیة  ازرار  او  حلقات 
الثمینة،  المعادن  من  المحافظ  المفاتیح،  حلقات 

االحجار الثمینة والنصف ثمینة. 
In the name of: Woolworths PLC  بأسم : وولویرثس بي ال سي
Address: Woolworth House, 242-246 
Marylebone Road, London NW1 6JL 

العنوان : وولورث ھاوس، 246-242 ماریلبون 
رود، لندن ان دبلیو1، 6 جیھ ل 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(731)

Trade Mark No.:13039   13039 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 22/01/2007  22/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical and 
veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; 
dietetic substances adapted for 
medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth, dental 
wax; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, all included in class 5. 

؛  والبیطریة  الصیدلیة  من اجل : المستحضرات 
مواد  ؛  طبیة  ألغراض  الصحیة  المستحضرات 
التغذیة المعدة لإلستعمال الطبي ’ أغذیة األطفال 
؛  التضمید  مواد  (البالستر)،  الطبیة  اللصوق  ؛ 
طب  في  المستخدم  حشو األسنان ، الشمع  مواد 
األسنان ؛ المطھرات ؛ مستحضرات القضاء على 
األعشاب  مبیدات   ، الفطریات  مبیدات  ؛  الھوام 

الضارة ؛ جمیعھا واردة ضمن الفئة 5. 

In the name of: Wyeth Holdings 
Corporation 

بأسم : واییت ھولدینغز كوربوریشن 

Address: Five Giralda Farms, 
Midison, New Jersey 07940, USA 

العنوان : فایف جیرالدا فارمس، مادیسون ، نیو 
جرسي 07940 ، الوالیات المتحدة األمریكیة 

Address for Services:    - عنوان التبلیغ : مركز الخراز - الطابق الثاني
شارع یافا - رام اهللا 
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(732)

Trade Mark No.:13051   13051 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 11  11 : في الصنف
Date: 24/01/2007  24/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Apparatus for lighting, 
heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes 

من اجل : اجھزة لالنارة و التدفئة و تولید البخار 
و الطھي و التبرید و التجفیف و التھویة و تورید 

المیاه و لألغراض الصحیة 

In the name of: SHARIKAT ROYAL 
INDUSTRIAL TRADING CO. 

بأسم : شركة رویال الصناعیة التجاریة المساھمة 
الخصوصیة المحدودة 

Address: Hebron AL-Rameh  العنوان : الخلیل - حرم الرامة - قیزون
Address for Services:    . ت  مرقة  نادر  المحامي   : التبلیغ  عنوان 

 2217667
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(732)

Trade Mark No.:13052   13052 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 11  11 : في الصنف
Date: 24/01/2007  24/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Apparatus for lighting, 
heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes 

من اجل : أجھزة لإلنارة و التدفئة و تولید البخار 
المیاه و  الطھي و التبرید و التھویة و تورید  و 

لألغراض الصحیة 

In the name of: SHARIKAT ROYAL 
INDUSTRIAL TRADING CO. 

بأسم : شركة رویال الصناعیة التجاریة المساھمة 
الخصوصیة المحدودة 

Address: Hebron AL-Rameh  العنوان : الخلیل - حرم الرامة - قیزون
Address for Services:    عنوان التبلیغ : الخلیل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(733)

Trade Mark No.:13055   13055 : العالمة التجاریة رقم
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In Class: 11  11 : في الصنف
Date: 24/01/2007  24/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Apparatus for lighting, 
heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes 

من اجل : أجھزة لالنارة و التدفئة و تولید البخار 
و الطھي و التبرید و التجفیف و التھویة و تورید 

المیاه و لالغراض الصحیة 

In the name of: SHARIKAT ROYAL 
INDUSTRIAL TRADING CO. 

بأسم : شركة رویال الصناعیة التجاریة المساھمة 
الخصوصیة المحدودة 

Address: Hebron AL-Rameh  العنوان : الخلیل - حرم الرامة - قیزون
Address for Services:    عنوان التبلیغ : الخلیل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(734)

Trade Mark No.:13056   13056 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 11  11 : في الصنف
Date: 24/01/2007  24/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Apparatus for lighting, 
heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes 

من اجل : أجھزة لفنارة و التدفئة و تولید البخار 
و الطھي و التبرید و التجفیف و التھویة و تورید 

المیاه و لالغراض الصحیة 

In the name of: SHARIKAT ROYAL 
INDUSTRIAL TRADING CO. 

بأسم : شركة رویال الصناعیة التجاریة المساھمة 
الخصوصیة المحدودة 

Address: Hebron AL-Rameh  العنوان : الخلیل - حرم الرامة - قیزون
Address for Services:    عنوان التبلیغ : الخلیل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(735)

Trade Mark No.:13057   13057 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 11  11 : في الصنف
Date: 24/01/2007  24/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Apparatus for lighting, 
heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes 

من اجل : أجھزة لالنارة و التدفئة و تولید البخار 
و الطھي و التبرید و التجفیف و التھویة و تورید 

المیاه و لالغراض و الصحیة 

In the name of: SHARIKAT ROYAL 
INDUSTRIAL TRADING CO. 

بأسم : شركة رویال الصناعیة التجاریة المساھمة 
الخصوصیة المحدودة 

Address: Hebron AL-Rameh  العنوان : الخلیل - حرم الرامة - قیزون
Address for Services:    عنوان التبلیغ : الخلیل
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(736)

Trade Mark No.:13059   13059 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 17  17 : في الصنف
Date: 24/01/2007  24/01/2007 : التاریخ
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 

و  الصمغ  و  الغاتابرشا  و  المطاط   : اجل  من 
األسبستوس و المیكا و المنتجات المصنوعة من 
ھذه المواد و غیر واردة في فئات أخرى ، مواد 
بالستیكیة متشكلة بالبثق لالستعمال في التصنیع 
، مواد تغلیف و حشو و عزل ، أنابیب مرنة غیر 

معدنیة 
In the name of: SHARIKAT ROYAL 
INDUSTRIAL TRADING CO. 

بأسم : شركة رویال الصناعیة التجاریة المساھمة 
الخصوصیة المحدودة 

Address: Hebron AL-Rameh  العنوان : الخلیل - حرم الرامة - قیزون
Address for Services:    عنوان التبلیغ : الخلیل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(737)

Trade Mark No.:13060   13060 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 11  11 : في الصنف
Date: 24/01/2007  24/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Apparatus for lighting, 
heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes 

من اجل : أجھزة لإلنارة و التدفئة و تولید البخار 
و الطھي و التبرید و التجفیف و التھویة و تورید 

المیاه و لألغراض الصحیة 

In the name of: SHARIKAT ROYAL 
INDUSTRIAL TRADING CO. 

بأسم : شركة رویال الصناعیة التجاریة المساھمة 
الخصوصیة المحدودة 

Address: Hebron AL-Rameh  العنوان : الخلیل - حرم الرامة - قیزون
Address for Services:    ت  – مرقة  نادر  المحامي   : التبلیغ  عنوان 

2217667
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(738)

Trade Mark No.:13066   13066 : العالمة التجاریة رقم
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In Class: 27  27 : في الصنف
Date: 24/01/2007  24/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Carpets, rugs, mats and 
matting, linoleum and other materials 
for covering existing floors; wall 
hangings ( non-textile) 

من اجل : السجاد و البسط و الحصر و مفارش 
الحصیر و مشمع فرش االرضیات و مواد أخرى 
لتغطیة االرضیات القائمة,وما یعلق على الجدران 

لتزیینھا ( من مواد غیر نسیجیة ) 
In the name of: SHARIKAT HOME 
PLAZA INDUSTRIAL TRADING 
CO. 

التجاریة  الصناعیة  بالزا  ھوم  شركة   : بأسم 
المساھمة الخصوصیة المحدوده 

Address: Hebron - University Square  العنوان : الخلیل - مفرق الجامعة
Address for Services :  Hebron - 
University Square 

عنوان التبلیغ : الخلیل - مفرق الجامعة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(739)

Trade Mark No.:13090   13090 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 24  24 : في الصنف
Date: 24/01/2007  24/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Textiles and textile 
goods, not included in other classes; 
bed and table covers 

والمناضد  االسره  واغطیة  االقمشھ   : اجل  من 
االصناف  في  المدرجھ  غیر  النسیج  ومواد 

االخرى 
In the name of: Sharekat Sundook Al- 
Istethmar Al-Falasteni Al-Musahema 
Al- A’amah Al- Mahdoda 

بأسم : شركة صندوق االستثمار الفلسطیني م.ع. 
م 

Address: Ramallah, Almasyoon PO 
Box 413 

العنوان : رام اهللا – الماصیون ص.ب .413 

Address for Services:    و مصلح  بسام  المحاماه  :مكتب  التبلیغ  عنوان 
محمد ربعي ،  البیرة شارع االرسال- فرمند سنتر 
فاكس/   2966124 ھاتف/   4234. ص.ب   –

 2966126
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(740)

Trade Mark No.:13119   13119 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 23/01/2007  23/01/2007 : التاریخ
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In Respect of: Soaps; perfumery, 
essential oils, cosmetics; colognes, 
eau de toilette, perfume body sprays; 
oils creams and lotions for the skin; 
shaving foam, shaving gel, pre-shaving 
and after-shaving lotions; talcum 
powder; preparations for the bath and 
shower; hair lotions; dentifrices; non-
medicated mouthwashes; deodorants; 
anti-perspirants for personal use; 
non-medical toilet preparations. 

من اجل : الصابون ؛ العطور ، الزیوت العطریة 
عطور   ، الزینة  ماء   ، التجمیل  مستحضرات   ،
الجسم ؛ زیوت ودھون وغسول البشرة ، رغوة 
بعد  وما  قبل  ما  غسول   ، الحالقة  جل   ، الحالقة 
الحالقة ؛ مسحوق الَطلق المعطر ، مستحضرات 
منظفات  ؛  الشعر  غسول  ؛  والدش  لإلستحمام 
األسنان ؛ مضمضات الفم غیر الطبیة ؛ مزیالت 
لإلستعمال  العرق  مزیالت  ؛  الكریھة  الروائح 

الشخصي ؛ مستحضرات الزینة غیر الطبیة. 

In the name of: Unilever Plc  بأسم : یونیلفر بي أل سي
Address: Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, United Kingdom 

العنوان : بورت صنالیت ، ویرال ، میرسیساید 
، المملكة المتحدة 

Address for Services:     ، الجابر  غوشة  رانیة  :المحامیة  التبلیغ  عنوان 
مركز الخراز - الطابق الثاني - شارع یافا - رام 

اهللا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(741)

Trade Mark No.:13129   13129 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 29/01/2007  29/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Soaps and washing 
powders 

من اجل : الصابون ومساحیق الغسیل 

In the name of: Sharikat Arma 
Lilsaboun Walmonathifat 

بأسم : شركة أرما للصابون والمنظفات ش.م.م. 

Address: 10th of Ramadan city, Al-
Sharqiya District, Industrial Zone, 
Egypt 

محافظة  رمضان,  من  العاشر  مدینة   : العنوان 
الشرقیة, المنطقة الصناعیة , مصر 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(742)

Trade Mark No.:13133   13133 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
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In Respect of: Paper, Carton and 
stationery and printed forms; 
brochures and advertising materials 

من اجل : الورق والكرتون والنماذج المطبوعة 
والقرطاسیة الخاصة بمراسالت الشركة، الكتیبات 

والنشرات الدعائیة 
In the name of: Haj Mahmood Jasim 
Al-Bunnia & Sons CO. (HMBS) 

بأسم : شركة الحاج محمود جاسم البنیة واوالده 
ش.م.ح 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(743)

Trade Mark No.:13134   13134 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Trading services in the 
filed of import, export, distribution 
and manufacturing 

االستیراد  مجال  في  الُمتاجرة  خدمات  اجل :  من 
والتصدیر والتوزیع والتصنیع 

In the name of: Haj Mahmood Jasim 
Al-Bunnia & Sons CO. (HMBS) 

بأسم : شركة الحاج محمود جاسم البنیة واوالده 
ش.م.ح 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(744)

Trade Mark No.:13135   13135 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Trading services in the 
filed of import, export, distribution 
and manufacturing 

االستیراد  مجال  في  الُمتاجرة  خدمات  اجل :  من 
والتصدیر والتوزیع والتصنیع 

In the name of: Haj Mahmood Jasim 
Al-Bunnia & Sons CO. (HMBS) 

بأسم : شركة الحاج محمود جاسم البنیة واوالده 
ش.م.ح 
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Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(745)

Trade Mark No.:13136   13136 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Paper, Carton and 
stationery and printed forms; 
brochures and advertising materials 

من اجل : الورق والكرتون والنماذج المطبوعة 
والقرطاسیة الخاصة بمراسالت الشركة، الكتیبات 

والنشرات الدعائیة 
In the name of: Haj Mahmood Jasim 
Al-Bunnia & Sons CO. (HMBS) 

بأسم : شركة الحاج محمود جاسم البنیة واوالده 
ش.م.ح 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(748)

Trade Mark No.:13137   13137 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Paper, Carton and 
stationery and printed forms; 
brochures and advertising materials 

من اجل : الورق والكرتون والنماذج المطبوعة 
والقرطاسیة الخاصة بمراسالت الشركة، الكتیبات 

والنشرات الدعائیة 
In the name of: Haj Mahmood Jasim 
Al-Bunnia & Sons CO. (HMBS) 

بأسم : شركة الحاج محمود جاسم البنیة واوالده 
ش.م.ح 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    .عنوان التبلیغ : بیت ساحور - الضفة الغربیة ص.ب
 182
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(749)

Trade Mark No.:13138   13138 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Trading services in the 
filed of import, export, distribution 
and manufacturing 

االستیراد  مجال  في  الُمتاجرة  خدمات  اجل :  من 
والتصدیر والتوزیع والتصنیع 

In the name of: Haj Mahmood Jasim 
Al-Bunnia & Sons CO. (HMBS) 

بأسم : شركة الحاج محمود جاسم البنیة واوالده 
ش.م.ح 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(750)

Trade Mark No.:13139   13139 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Trading services in the 
filed of import, export, distribution 
and manufacturing 

االستیراد  مجال  في  الُمتاجرة  خدمات  اجل :  من 
والتصدیر والتوزیع والتصنیع 

In the name of: Haj Mahmood Jasim 
Al-Bunnia & Sons CO. (HMBS) 

بأسم : شركة الحاج محمود جاسم البنیة واوالده 
ش.م.ح 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    .عنوان التبلیغ : بیت ساحور - الضفة الغربیة ص.ب
 182

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(751)

Trade Mark No.:13140   13140 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
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Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Paper, Carton and 
stationery and printed forms; 
brochures and advertising materials 

من اجل : الورق والكرتون والنماذج المطبوعة 
والقرطاسیة الخاصة بمراسالت الشركة، الكتیبات 

والنشرات الدعائیة 
In the name of: Haj Mahmood Jasim 
Al-Bunnia & Sons CO. (HMBS) 

بأسم : شركة الحاج محمود جاسم البنیة واوالده 
ش.م.ح 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    .عنوان التبلیغ : بیت ساحور - الضفة الغربیة ص.ب
 182

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(752)

Trade Mark No.:13142   13142 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
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 

السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
او  الصناعیة  القھوة  الساجو،  التابیوكا،  األرز، 
بدائل القھوة، الدقیق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب، الخبز، الفطائر والبسكویت والكعك 
األسود  العسل  العسل،  المثلجات،  والحلویات، 
(مسحوق  باودر  البیكنج  الخمیرة،  والدبس، 
الصلصات  الخل،  الخردل،  الملح،  للخبیز)، 

(التوابل)، البھارات، الثلج 
In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(753)

Trade Mark No.:13143   13143 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

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 

السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
او  الصناعیة  القھوة  الساجو،  التابیوكا،  األرز، 
بدائل القھوة، الدقیق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب، الخبز، الفطائر والبسكویت والكعك 
األسود  العسل  العسل،  المثلجات،  والحلویات، 
(مسحوق  باودر  البیكنج  الخمیرة،  والدبس، 
الصلصات  الخل،  الخردل،  الملح،  للخبیز)، 

(التوابل)، البھارات، الثلج 
In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(754)

Trade Mark No.:13144   13144 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
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 

السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
او  الصناعیة  القھوة  الساجو،  التابیوكا،  األرز، 
بدائل القھوة، الدقیق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب، الخبز، الفطائر والبسكویت والكعك 
األسود  العسل  العسل،  المثلجات،  والحلویات، 
(مسحوق  باودر  البیكنج  الخمیرة،  والدبس، 
الصلصات  الخل،  الخردل،  الملح،  للخبیز)، 

(التوابل)، البھارات، الثلج 
In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(755)

Trade Mark No.:13145   13145 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
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 

األرز،  السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
التابیوكا، الساجو، القھوة الصناعیة او بدائل القھوة، 
الحبوب،  من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقیق 
والحلویات،  والكعك  والبسكویت  الفطائر  الخبز، 
الخمیرة،  األسود والدبس،  العسل  العسل،  المثلجات، 
الخردل،  الملح،  للخبیز)،  (مسحوق  باودر  البیكنج 

الخل، الصلصات (التوابل)، البھارات، الثلج 

In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(756)

Trade Mark No.:13146   13146 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
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 

األرز،  السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
التابیوكا، الساجو، القھوة الصناعیة او بدائل القھوة، 
الحبوب،  من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقیق 
والحلویات،  والكعك  والبسكویت  الفطائر  الخبز، 
الخمیرة،  األسود والدبس،  العسل  العسل،  المثلجات، 
الخردل،  الملح،  للخبیز)،  (مسحوق  باودر  البیكنج 

الخل، الصلصات (التوابل)، البھارات، الثلج 

In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:   عنوان التبلیغ : بیت ساحور - الضفة الغربیة 
ص.ب. 182



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(757)

Trade Mark No.:13147   13147 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
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 

السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
او  الصناعیة  القھوة  الساجو،  التابیوكا،  األرز، 
بدائل القھوة، الدقیق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب، الخبز، الفطائر والبسكویت والكعك 
األسود  العسل  العسل،  المثلجات،  والحلویات، 
(مسحوق  باودر  البیكنج  الخمیرة،  والدبس، 
الصلصات  الخل،  الخردل،  الملح،  للخبیز)، 

(التوابل)، البھارات، الثلج 
In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(758)

Trade Mark No.:13149   13149 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
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 

السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
او  الصناعیة  القھوة  الساجو،  التابیوكا،  األرز، 
بدائل القھوة، الدقیق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب، الخبز، الفطائر والبسكویت والكعك 
األسود  العسل  العسل،  المثلجات،  والحلویات، 
(مسحوق  باودر  البیكنج  الخمیرة،  والدبس، 
الصلصات  الخل،  الخردل،  الملح،  للخبیز)، 

(التوابل)، البھارات، الثلج 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(759)

Trade Mark No.:13150   13150 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
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 

السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
او  الصناعیة  القھوة  الساجو،  التابیوكا،  األرز، 
بدائل القھوة، الدقیق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب، الخبز، الفطائر والبسكویت والكعك 
األسود  العسل  العسل،  المثلجات،  والحلویات، 
(مسحوق  باودر  البیكنج  الخمیرة،  والدبس، 
الصلصات  الخل،  الخردل،  الملح،  للخبیز)، 

(التوابل)، البھارات، الثلج 
In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(760)

Trade Mark No.:13151   13151 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

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 

السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
او  الصناعیة  القھوة  الساجو،  التابیوكا،  األرز، 
بدائل القھوة، الدقیق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب، الخبز، الفطائر والبسكویت والكعك 
األسود  العسل  العسل،  المثلجات،  والحلویات، 
(مسحوق  باودر  البیكنج  الخمیرة،  والدبس، 
الصلصات  الخل،  الخردل،  الملح،  للخبیز)، 

(التوابل)، البھارات، الثلج 
In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(761)

Trade Mark No.:13152   13152 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
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 

السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
او  الصناعیة  القھوة  الساجو،  التابیوكا،  األرز، 
بدائل القھوة، الدقیق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب، الخبز، الفطائر والبسكویت والكعك 
األسود  العسل  العسل،  المثلجات،  والحلویات، 
(مسحوق  باودر  البیكنج  الخمیرة،  والدبس، 
الصلصات  الخل،  الخردل،  الملح،  للخبیز)، 

(التوابل)، البھارات، الثلج 
In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(762)

Trade Mark No.:13153   13153 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
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 

السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
او  الصناعیة  القھوة  الساجو،  التابیوكا،  األرز، 
بدائل القھوة، الدقیق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب، الخبز، الفطائر والبسكویت والكعك 
األسود  العسل  العسل،  المثلجات،  والحلویات، 
(مسحوق  باودر  البیكنج  الخمیرة،  والدبس، 
الصلصات  الخل،  الخردل،  الملح،  للخبیز)، 

(التوابل)، البھارات، الثلج 
In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(763)

Trade Mark No.:13154   13154 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
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 

السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
او  الصناعیة  القھوة  الساجو،  التابیوكا،  األرز، 
بدائل القھوة، الدقیق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب، الخبز، الفطائر والبسكویت والكعك 
األسود  العسل  العسل،  المثلجات،  والحلویات، 
(مسحوق  باودر  البیكنج  الخمیرة،  والدبس، 
الصلصات  الخل،  الخردل،  الملح،  للخبیز)، 

(التوابل)، البھارات، الثلج 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(764)

Trade Mark No.:13155   13155 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
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 

السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
او  الصناعیة  القھوة  الساجو،  التابیوكا،  األرز، 
بدائل القھوة، الدقیق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب، الخبز، الفطائر والبسكویت والكعك 
األسود  العسل  العسل،  المثلجات،  والحلویات، 
(مسحوق  باودر  البیكنج  الخمیرة،  والدبس، 
الصلصات  الخل،  الخردل،  الملح،  للخبیز)، 

(التوابل)، البھارات، الثلج 
In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(765)

Trade Mark No.:13156   13156 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

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 

األرز،  السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
التابیوكا، الساجو، القھوة الصناعیة او بدائل القھوة، 
الحبوب،  من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقیق 
والحلویات،  والكعك  والبسكویت  الفطائر  الخبز، 
الخمیرة،  األسود والدبس،  العسل  العسل،  المثلجات، 
الخردل،  الملح،  للخبیز)،  (مسحوق  باودر  البیكنج 

الخل، الصلصات (التوابل)، البھارات، الثلج 

In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(766)

Trade Mark No.:13158   13158 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 42  42 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Providing of food 
and drink, legal services; scientific 
and industrial research; computer 
programming; all services in this class 
which cannot be classified in other 
classes 

والشراب،  الطعام  توفیر  خدمات   : اجل  من 
الخدمات القانونیة، االبحاث العلمیة والصناعیة، 
برمجة الحاسوب وجمیع الخدمات في ھذا الصنف 

غیر الواردة في اصناف اخرى 

In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(767)

Trade Mark No.:13159   13159 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 32  32 : في الصنف



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
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 

وغیرھا  وغازیة  معدنیة  میاه  البیرة,  اجل :  من 
مشروبات  الكحولیة،  غیر  المشروبات  من 
من  وغیرھا  الشراب  الفواكھ،  وعصیر  الفواكھ 

المستحضرات لعمل المشروبات 

In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(768)

Trade Mark No.:13160   13160 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
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 

السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
او  الصناعیة  القھوة  الساجو،  التابیوكا،  األرز، 
بدائل القھوة، الدقیق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب، الخبز، الفطائر والبسكویت والكعك 
األسود  العسل  العسل،  المثلجات،  والحلویات، 
(مسحوق  باودر  البیكنج  الخمیرة،  والدبس، 
الصلصات  الخل،  الخردل،  الملح،  للخبیز)، 

(التوابل)، البھارات، الثلج 
In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(769)

Trade Mark No.:13161   13161 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
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 

الطیور  األسماك،  اللحوم،   : اجل  من 
خالصات  الصید،  وطیور  حیوانات  الداجنة، 
والخضراوات  الفواكھ  اللحوم،  ومستخرجات 
(طعام  الجلي  والمطھیة،  والمجففة  المحفوظة 
المطبوخھ  الفواكھ  بأنواعھا،  ھالمي)،المربیات 
األلبان،  ومنتجات  اللبن  البیض،  السكر،  مع 

الزیوت والشحوم المعدة لآلكل 
In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(770)

Trade Mark No.:13162   13162 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 31/01/2007  31/01/2007 : التاریخ
In Respect of: Paper, Carton and 
stationery and printed forms 
related to company correspondence, 
brochures and advertising materials 

من اجل : الورق والكرتون والنماذج المطبوعة 
والقرطاسیة الخاصة بمراسالت الشركة، الكتیبات 

والنشرات الدعائیة 

In the name of: Nahla Corporation 
Limited 

بأسم : نحلھ كوربوریشن لیمتد 

Address: Jebel Ali, free zone, Dubai, 
U.A.E 

دبي،   ، علي  لجبل  الحرة  المنطقة   : العنوان 
االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(771)

Trade Mark No.:13163   13163 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 20  20 : في الصنف



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Date: 16/01/2007  16/01/2007 : التاریخ
In Respect of: All kinds of office, 
house furniture made from wood and 
metals 

والمنزلي  المكتبي  االثاث  انواع  كافة   : اجل  من 
الخشبي والمعدني 

In the name of: International Midas 
Company for trade & contracting 
LLC 

بأسم : شركة میداس العالمیة للتجارة العامة و 
المقاوالت ذ.م.م 

Address: Al sharek, Zone Al swaper, 
Kasemea 7, Al wazan building, 
Kuwait. 

 ،7 قسیمة  الصوابر،  قطعة  الشرق،   : العنوان 
عمارة الوزان، الكویت، دولة الكویت. 

Address for Services:    الغربیة الضفة   - ساحور  بیت   : التبلیغ  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(772)

Trade Mark No.:13193   13193 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 10/02/2007  10/02/2007 : التاریخ
In Respect of: Paper products; paper 
handkerchiefs, napkins and towels; 
wet towels; toilet paper; make-up 
removing pads/tissues; disposable 
diapers. 

 ، الورقیة  المحارم  ؛  الورقیة  المادة   : اجل  من 
رطبة ؛ محارم وقیة  منادیل ومناشف ؛ مناشف 
؛  المكیاج  إلزالة  ومنادیل  فوط  ؛  للحمامات 

الحفاضات التي تستعمل مرة واحدة. 

In the name of: Hayat Kimya Sanayi 
Anonim Sirketi 

بأسم : حیاة كیمیا سانایي أنونیم سیركیتي 

Address: Cobancesme Sanayi Caddesi 
No:16, Yenibosna, Istanbul, Turkey 

 : رقم  كادیسي  سانایي  كوبانسیسمي   : العنوان 
16 ، یینیبوسا ، إسطنبول ، تركیا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(773)

Trade Mark No.:13229   13229 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 20/02/2007  20/02/2007 : التاریخ
In Respect of: shmpoo for dray hair  3 من اجل : شامبوالمشمولةبالصنف



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In the name of: sharekt el guds lel 
musthdrat el tebieh 

بأسم : شركة القدس للمستحضرات الطبیة 

Address: al-bireh- ramallah  العنوان : البیرة -رام اهللا
Address for Services:    الصیاد أحمد  المحامیان  مكتب   : التبلیغ  عنوان 

رقم  منطقة   38002\ ب  ص  الدقماق-  بثینة  و 
67100 فاكس \2980547 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(774)

Trade Mark No.:10933   10933 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 25/11/2004  25/11/2004 : التاریخ
In Respect of: Telecommunications , press 
and information agencies , computer 
terminal communications , message 
transmission , image transmission , 
transmission of sound and information 
by all channels of telecommuniction and 
particularly television , radio , cable 
satellite , broadcast of tv. prorammes 
, radio programmes , cable television , 
electronic messaging . 

االعالم  وكاالت   ، االتصاالت  خدمات   : اجل  من 
القائمة  النھائیة  االتصاالت   ، والمعلومات 
 ، الصور  نقل   ، الرسائل  نقل   ، الكمبیوتر  على 
قنوات  جمیع  عبر  المعلومات  او  الصوت  نقل 
القمر   ، الرادیو   ، وخاصةالتلفزیون  االتصاالت 
 ، برامج التلفزیون  اذاعة  ذو الكابل ،  الصناعي 
الكابل ، الرسائل  التلفزیون ذو  برامج الرادیو ، 

االلكترونیة . 
In the name of: COMPAGNIE 
GERVAIS DANONE 

بأسم : كومباغني غیرفایس دانونھ 

Address: 17, boulevard 
Haussmann,75009 Paris, France. 

 75009 ھاوسمان،  بولیفارد   ،17  : العنوان 
باریس ،فرنسا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(775)

Trade Mark No.:13492   13492 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 05/05/2007  05/05/2007 : التاریخ
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In Respect of: Pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations; 
dietetic substances adapted for 
medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; 
materials for stopping teeth, dental 
wax; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, 
herbicides 

والبیطریة  الصیدلیة  المستحضرات   : اجل  من 
والصحیة، مواد الحمیة المعدة لالستعمال الطبي 
، أغذیة األطفال ، اللصوق الطبیة ومواد التضمید 
بحشو األسنان والشمع الطبي  الخاصة  المواد   ،
، المطھرات ، المستحضرات المستعملة في ابادة 
الھوام والحیوانات والحشرات الضارة والفطریات 

واألعشاب الضارة 

In the name of: Pfizer Inc.  .بأسم : فیزر انك
Address: 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, U.S.A. 

نیویورك,  ستریت,   42 ایست   235  : العنوان 
نیویورك 10017 , الوالیات المتحدة االمریكیة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(776)

Trade Mark No.:13493   13493 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 34  34 : في الصنف
Date: 05/05/2007  05/05/2007 : التاریخ
In Respect of: Cigarettes, tobacco 
products; matches, smokers  articles, 
in class 34 

من اجل : السجائر ، منتجات التبغ ؛ الكبریت ، 
لوازم المدخنین في الصنف 34 

In the name of: Karelia Tobacco 
Company Inc. 

بأسم : كاریلیا توباكو كومباني إنك. 

Address: Athinon Avenue, P.O.Box 22 
, Gr-241 00 Kalamata, Greece 

العنوان : أثینون أفینیو ، ص.ب 22 ، جي أر – 
00 241 كاالماتا، الیونان 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(777)

Trade Mark No.:13495   13495 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 05/05/2007  05/05/2007 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Telecommunications, 
communications, telephone, facsimile, 
telex, message collection and transmission, 
radio-paging and electronic mail services; 
transmission, reception, storage and 
processing of voice, video and data; on-
line information services provided by 
telecommunications; data interchange 
services; satellite communication services; 
broadcasting services; telecommunication 
of information, computer programs 
and any other data; computer aided 
transmission of messages and/or images; 
electronic communication services; 
radio, television, cable television, satellite 
television, subscription television and IP 
(Internet protocol) television broadcasting 
services; video text and teletext services; 
news agency services; hire, leasing or rental 
of apparatus including leasing and rental 
of modems and fax machines; leasing of 
message sending machines; leasing of 
telecommunication equipment; leasing 
of telephones; instruments, installations 
or components for use in the provision of 
all the aforementioned services; advisory, 
information and consultancy services 
relating to any of the aforesaid services. 

من اجل : خدمات االتصاالت السلكیة والالسلكیة 
ونقل  وتجمیع  والتلكس  والفاكس  والھاتف 
اإللكتروني؛  والبرید  الالسلكي  والنداء  الرسائل 
الصوت  ومعالجة  وتخزین  واستقبال  ونقل 
المعلومات  وخدمات  والبیانات؛  والصورة 
بواسطة  المقدمة  االنترنت  شبكة  على  المباشرة 
وخدمات  البیانات؛  تبادل  وخدمات  االتصاالت؛ 
وخدمات  الصناعیة؛  األقمار  بواسطة  االتصال 
الحاسوب  وبرامج  المعلومات  وتوصیل  البث؛ 
الصور  و/أو  الرسائل  ونقل  أخرى؛  بیانات  وأیة 
االتصال  وخدمات  بالحاسوب؛  باالستعانة 
والتلفزیوني  اإلذاعي  البث  خدمات  اإللكتروني؛ 
واالشتراك  الفضائیة  والمحطات  والكیبل 
البث  وخدمات  االنترنت  وبروتوكل  التلفزیوني 
المرئیة  النصوص  إرسال  وخدمات  التلفزیوني؛ 
األنباء؛  وكاالت  وخدمات  المتلفزة؛  والنصوص 
تأجیر  ذلك  في  بما  األجھزة  استئجار  أو  وتأجیر 
واستئجار أجھزة المودم وأجھزة الفاكس وتأجیر 
االتصال  معدات  وتأجیر  الرسائل  إرسال  أجھزة 
أو  التجھیزات  أو  اآلالت  أو  التلفونات  وتأجیر 
الخدمات  كافة  تقدیم  في  الستخدامھا  المكونات 
والمعلومات  االستشارة  وخدمات  الذكر؛  آنفة 

المتعلقة بأي من الخدمات آنفة الذكر. 
In the name of: Shareekat Al Emarat 
Ll Etsallate Al Mutakamelleh PJSC 

المتكاملة  لإلتصاالت  اإلمارات  شركة   : بأسم 
(ش.م.ع) 

Address: C/o Fahad Ibrahim Al 
Sabhan, Bur Dubai, Al Quoz, United 
Arab Emirates 

العنوان : بواسطة فھد إبراھیم السبھان ، بر دبي 
، القوز ، دولة اإلمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(778)

Trade Mark No.:13496   13496 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 05/05/2007  05/05/2007 : التاریخ
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والتلغراف  والھاتف  والتلكس  والفاكس  واإللكترونیة  الكھربائیة  واآلالت  واألجھزة  التركیبات   : اجل  من 
نسخ و/أو نقل المعلومات الصوتیة و/أو المصورة و/أو  وتخزین المعلومات؛ وأجھزة وآالت تسجیل و/أو 
البیانات؛ والھواتف؛ والھواتف النقالة؛ وأجھزة التنبیھ لالتصال بالھاتف او الالسلكي (البیجر)؛ وتركیبات 
وأجھزة وآالت ودارات أجھزة االتصاالت ونقل البیانات واتصاالت الموجات الصغریة واالتصاالت المالحیة 
الجویة واالتصاالت البحریة واالتصاالت اإللكترونیة؛ وتركیبات وأجھزة وآالت الرادیو والتلفزیون والكابالت 
والفضائیات واختبار التحكم الكھربائي أو االلكتروني والمراقبة البصریة اإللكتروبصریة وإرسال اإلشارات 
شبكات  و/أو  التلفزیوني  اإلرسال  الستقبال  اإللكترونیة  واألجھزة  والتعلیم؛  (المراقبة)  والتدقیق  والقیاس 
االتصال وإرسالھا إلى التلفزیون أو وسائل العرض األخرى وبرامج الكمبیوتر الستخدامھا معھا؛ ولوحات 
تحكم األلعاب المكونة من أجھزة وبرمجیات الكمبیوتر لتقدیم ناتج صوتي ومرئي ومتعدد الوسائط؛ أجھزة 
الكمبیوتر المحمول؛ وبرامج نظام التشغیل؛ وأجھزة تسجیل أو إرسال أو استقبال أو معالجة أو نسخ الصوت و/

أو الصور و/أو البیانات؛ والكابالت والمسالك والموصالت وجمیعھا من أجل اإلرسال الكھربائي أو اإللكتروني 
أو تردد الرادیو أو االتصاالت أو اإلشارات البصریة؛ المسالك الموجیة األنبوبیة سواء اإللكترونیة أو مكونات 
أنظمة االتصاالت؛ واألجھزة واآلالت اإللكترونیة؛ وجمیعھا لمعالجة و/أو حفظ و/أو تخزین و/أو إرسال و/أو 
استقبال و/أو عرض و/أو طباعة البیانات؛ وأجھزة الحاسب اآللي؛ واألجھزة واآلالت اإللكترونیة؛ وجمیعھا 
من أجل إدارة و/أو تحلیل أداء أنظمة االتصال وشبكات ودارات نقل البیانات؛ والدارات والمكونات اإللكترونیة 
والترددات  والبصریة  اإللكترونیة  البیانات  و/أو  اإلشارات  تشفیر  وفك  وتشفیر  معالجة  أجل  من  وجمیعھا 
الالسلكیة ؛ وأجھزة وآالت التشفیر وفك التشفیر؛ ومحوالت الموجات التشابھیة إلى موجات رقمیة والموجات 
ولوحات الرسائل  واألمن؛  االقتحام  وكشف  االقتحام  وإنذار  اإلنذار  ومعدات  وأجھزة  تشابھیة؛  إلى  الرقمیة 
وتخزین  واستقبال  وعرض  إرسال  ومعدات  أجھزة  اإللكترونیة؛  المعلومات  عرض  ولوحات  اإللكترونیة 
صغیرة الحجم ؛ ومعالجات الصوت؛ وأنظمة تمییز  في المعلومات اإللكترونیة؛ ومعالجات البیانات  والبحث 
وتولید األصوات؛ وأجھزة ومعدات ودارات ترجمة اللغة؛ وموھانات الصوت؛ ومحوالت إشارة؛ ومضخمات؛ 
النصوص  إرسال  وآالت  وأجھزة  الوصل؛  قابسیة  وبطاقات  وإلكترونیة؛  كھربائیة  تحویل  ودارات  وأجھزة 
المرئیة؛ واجھات ربط إلكترونیة؛ ومجیبات آلیة؛ والبطاریات؛ وأجھزة ومعدات تعقب وتعریف وتحدید مواقع 
و/ اإللكترونیة  البیانات  وناقالت  وأسالك  وبطاقات  وأشرطة  وأقراص  حاسبة؛  وآالت  وأجھزة  السیارات؛ 

الكمبیوتر  وبرامج  األخرى؛  اإللكتروبصریة  و/أو  البصریة  و/أو  اإللكترومغناطیسیة  و/أو  المغناطیسیة  أو 
االتصال؛  وأنظمة  البیانات  معالجة  وألجھزة  الكمبیوتر  ألجھزة  المشفرة  والبرامج  اإللكترونیة؛  والبرامج 
التشخیص  وآالت  وأجھزة  اإلعالمیة؛  البیانات  وطرفیات  التحكم؛  وأجھزة  والطابعات  المفاتیح  ولوحات 
اإللكترونیة؛ وأجھزة وآالت معلومات الطقس؛ واألجھزة واآلالت المالحیة؛ وأجھزة وآالت التعامالت المالیة 
وجمیعھا  االنترنت  شبكة  معلومات  على  بعد  عن  الدخول  وآالت  أجھزة  اإللكترونیة؛  والتجارة  اإللكترونیة 
إلكترونیة؛ واألجھزة واآلالت السمعیة – البصریة؛ وأجھزة وآالت المؤتمرات المرئیة والمؤتمرات الھاتفیة؛ 
أجھزة وآالت العرض المرئي؛ واألجھزة واآلالت اإللكترونیة التي تتیح استخالص المعلومات من المجیبات 
اآللیة و/أو الوصول إلى خدمات الھاتف؛ واألجھزة والدارات والمكونات الكھربائیة واإللكترونیة الستخدامھا 
وآالت  وأجھزة  التركیبات؛  و/أو  االتصال  شبكات  و/أو  البیانات  معالجة  أجھزة  و/أو  الكمبیوتر  أجھزة  مع 
على  المسجلة  البیانات  وقواعد  اإللكترونیة؛  الدارات  ولوحات  اإللكترونیة؛  والذواكر  اإللكترونیة؛  المسح 
بصریة أو إلكتروبصریة؛ والتسجیالت السمعیة و/ وسائط إلكترونیة أو مغنطیسیة أو إلكترومغنطیسیة أو 

الواقع  وأنظمة  المدمجة؛  األقراص  الفیدیو؛  وألعاب  الفیدیو؛  و/أو  الصوت  تسجیل  ووسائل  البصریة؛  أو 
االفتراضي؛ وأجھزة تسجیل وإرسال ونسخ التسجیالت الصوتیة و/أو الصور؛ وناقالت البیانات المغناطیسیة؛ 
وأقراص التسجیل؛ وآالت تسجیل المدفوعات النقدیة واآلالت الحاسبة ومعدات وأجھزة الكمبیوتر المعالجة 
المسجلة  الكمبیوتر  وبیانات  الكمبیوتر؛  وبرامج  الكمبیوتر  وأجھزة  االلكترونیة  األلعاب  وأجھزة  ؛  للبیانات 
واألشرطة  السجالت  لحمل  المستخدمة  والرفوف  الكمبیوتر؛  وألعاب  بصریًا؛  أو  مغناطیسیًا  أو  إلكترونیًا 
على تخزین البیانات االلكترونیة و/أو المغنطیسیة و/أو االلكترومغنطیسیة و/أو  والوسائط األخرى القادرة 
البصریة و/أو االلكتروبصریة؛ العلب والحقائب واألكیاس والحوامل والحاویات المھیأة لحمل أو تخزین أي 

من البضائع آنفة الذكر؛ وقطع وتجھیزات كافة البضائع آنفة الذكر.
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In Respect of: Electric, electronic, facsimile, telex, telephone, telegram and data acquisition 
installations, apparatus and instruments; apparatus and instruments for recording, reproducing 
and/or transmitting sound, data and/or video information; telephones; mobile telephones; 
paging apparatus; telecommunications, data communications, microwave communications, 
aeronautical communications, maritime communications and electronic communications 
installations, apparatus, instruments and circuits; radio, television, cable, satellite, electrical or 
electronic control testing, monitoring, optical, electro-optical, signalling, measuring, checking 
(supervision) and teaching installations, apparatus and instruments; electronic devices for 
receiving television and/or communication network transmissions and transmitting them to 
a television or other display device and computer programs for use therewith; entertainment 
consoles comprising computer hardware and software for providing audio, video and multimedia 
output; handheld computers; operating system programs; apparatus for recording, transmitting, 
receiving, processing or reproducing sound, images and/or data; cables, ducts and conductors, 
all for electrical, electronic, radio frequency, telecommunications or optical signal transmission; 
waveguides being electronic or telecommunications components; electronic apparatus and 
instruments, all for processing, logging, storing, transmitting, receiving, displaying and/or 
printing out data; computers; electronic apparatus and instruments, all for management and/or 
performance analysis of telecommunications and data communications networks and circuits; 
electronic circuits and components, all for processing, coding and decoding electronic, radio 
frequency and optical signals and/or data; encoding and decoding apparatus and instruments; 
analogue to digital and digital to analogue converters; alarm, intruder alarm, intruder detection 
and security apparatus and instruments; electronic message boards and electronic information 
display boards; apparatus and instruments for transmitting, displaying, receiving, storing and 
searching electronic information; microprocessors; speech processors; speech recognisers and 
synthesisers; language translating apparatus, instruments and circuits; attenuators; signal 
converters; amplifiers; electrical and electronic switching apparatus and circuits; electronic 
plug-in cards; videotext apparatus and instruments; electronic interfaces; answering machines; 
batteries; vehicle tracking, identification and location apparatus and instruments; calculating 
apparatus and instruments; discs, tapes, cards, wires and other electronic, magnetic, electro-
magnetic, optical and/or electro-optical data carriers; computer and electronic software; 
encoded programs for computers and for data processing and telecommunications apparatus; 
keyboards, printers and controllers; data terminals; diagnostic apparatus and instruments, all 
being electronic; weather information apparatus and instruments; navigational apparatus and 
instruments; electronic financial transaction and electronic trading apparatus and instruments; 
remote access on-line information apparatus and instruments, all being electronic; audio-
visual apparatus and instruments; video conferencing and teleconferencing apparatus and 
instruments; visual display apparatus and instruments; electronic apparatus and instruments, 
all for interrogating answering machines and/or accessing telephone services; electrical and 
electronic apparatus, instruments, circuits and components, all for use with computers, data 
processing apparatus and/or with communications networks and/or installations; electronic 
scanning apparatus and instruments; electronic memories; electronic circuit boards; databases 
recorded on electronic, magnetic, electro-magnetic, optical or electro-optical media; sound 
and/or video recordings; sound and/or video recording media; video games; CD ROMs; virtual 
reality systems; apparatus for recording, transmitting or reproducing sound and/or images; 
magnetic data carriers; recording discs; cash registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; electronic amusement apparatus, computers, computer software; 
electronically, magnetically and optically recorded data for computers; computer games; racks 
adapted to hold records, tapes and other media capable of storing electronic, magnetic, electro-
magnetic, optical and/or electro-optical data; cases, bags, holdalls, carriers and containers all 
adapted for carrying or for storing any of the aforesaid goods; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 
In the name of: Shareekat Al Emarat 
Ll Etsallate Al Mutakamelleh PJSC 

المتكاملة  لإلتصاالت  اإلمارات  شركة   : بأسم 
(ش.م.ع) 
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Address: C/o Fahad Ibrahim Al 
Sabhan, Bur Dubai, Al Quoz, United 
Arab Emirates 

العنوان : بواسطة فھد إبراھیم السبھان ، بر دبي 
، القوز ، دولة اإلمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(779)

Trade Mark No.:13497   13497 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 05/05/2007  05/05/2007 : التاریخ
In Respect of: Telecommunications, 
communications, telephone, facsimile, 
telex, message collection and transmission, 
radio-paging and electronic mail services; 
transmission, reception, storage and 
processing of voice, video and data; on-
line information services provided by 
telecommunications; data interchange 
services; satellite communication services; 
broadcasting services; telecommunication 
of information, computer programs 
and any other data; computer aided 
transmission of messages and/or images; 
electronic communication services; 
radio, television, cable television, satellite 
television, subscription television and IP 
(Internet protocol) television broadcasting 
services; video text and teletext services; 
news agency services; hire, leasing or 
rental of apparatus including leasing 
and rental of modems and fax machines; 
leasing of message sending machines; 
leasing of telecommunication equipment; 
leasing of telephones; instruments, 
installations or components for use in 
the provision of all the aforementioned 
services; advisory, information and 
consultancy services relating to any of the 
aforesaid services. 

من اجل : خدمات االتصاالت السلكیة والالسلكیة 
ونقل  وتجمیع  والتلكس  والفاكس  والھاتف 
اإللكتروني؛  والبرید  الالسلكي  والنداء  الرسائل 
الصوت  ومعالجة  وتخزین  واستقبال  ونقل 
المعلومات  وخدمات  والبیانات؛  والصورة 
بواسطة  المقدمة  االنترنت  شبكة  على  المباشرة 
وخدمات  البیانات؛  تبادل  وخدمات  االتصاالت؛ 
وخدمات  الصناعیة؛  األقمار  بواسطة  االتصال 
الحاسوب  وبرامج  المعلومات  وتوصیل  البث؛ 
الصور  و/أو  الرسائل  ونقل  أخرى؛  بیانات  وأیة 
االتصال  وخدمات  بالحاسوب؛  باالستعانة 
والتلفزیوني  اإلذاعي  البث  خدمات  اإللكتروني؛ 
واالشتراك  الفضائیة  والمحطات  والكیبل 
البث  وخدمات  االنترنت  وبروتوكل  التلفزیوني 
المرئیة  النصوص  إرسال  وخدمات  التلفزیوني؛ 
األنباء؛  وكاالت  وخدمات  المتلفزة؛  والنصوص 
تأجیر  ذلك  في  بما  األجھزة  استئجار  أو  وتأجیر 
واستئجار أجھزة المودم وأجھزة الفاكس وتأجیر 
االتصال  معدات  وتأجیر  الرسائل  إرسال  أجھزة 
أو  التجھیزات  أو  اآلالت  أو  التلفونات  وتأجیر 
الخدمات  كافة  تقدیم  في  الستخدامھا  المكونات 
والمعلومات  االستشارة  وخدمات  الذكر؛  آنفة 

المتعلقة بأي من الخدمات آنفة الذكر. 

In the name of: Shareekat Al Emarat 
Ll Etsallate Al Mutakamelleh PJSC 

المتكاملة  لإلتصاالت  اإلمارات  شركة   : بأسم 
(ش.م.ع) 
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Address: C/o Fahad Ibrahim Al 
Sabhan, Bur Dubai, Al Quoz, United 
Arab Emirates 

العنوان : بواسطة فھد إبراھیم السبھان ، بر دبي 
، القوز ، دولة اإلمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(780)

Trade Mark No.:13498   13498 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 32  32 : في الصنف
Date: 05/05/2007  05/05/2007 : التاریخ
In Respect of: Mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for 
making beverages, Carbonated Soft 
Drinks (COCA-COLA) 

من اجل : المیاه المعدنیة والغازیة والمشروبات 
األخرى غیر الكحولیة ؛ مشروبات الفواكھ وعصیر 
الفواكھ ؛ الشراب المركز والمستحضرات األخرى 
المشروبات   ، المشروبات  لصنع  تستعمل  التي 

 .(COLA-COCA) الغازیة المكربنة
In the name of: The Coca-Cola 
Company 

بأسم : ذا كوكا ـ كوال كومبني 

Address: One Coca-Cola Plaza, 
Atlanta, Georgia 30313, P.O.Box1734 
Atlanta, GA 30313 , United States of 
America (USA) 

العنوان : ون كوكاـ  كوال بالزا ، أتالنتا ، جورجیا 
30313 ، ص.ب. 1734 أتالنتا ، جي آ 30301 

، الوالیات المتحدة األمریكیة 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1
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(781) 

Trade Mark No.:13812   13812 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 28  28 : في الصنف
Date: 18/07/2007  18/07/2007 : التاریخ
In Respect of: Rackets, racket grip 
tapes, strings for rackets, covers 
for rackets, ball games, balls, 
shuttlecocks, golf clubs, golf bags, 
golf gloves, roller skates, and all 
other goods in the class; all included 
in class 28 

لمقبض  وشرائط  التنس  مضارب   : اجل  من 
لمضارب  اسالك  او  خیوط  التنس  مضرب 
الكرة  والعاب  التنس  لمضارب  واغطیة  التنس 
الغولف  وعصي  الشطلكوك  ولعبة  والكرات 
والمزلجة  الغولف  وقفازات  الغولف  وحقائب 
في ھذا  االخرى  البضائع  وجمیع  العجالت  ذات 

الصنف، جمیعھا مشمولة في الصنف 28 
In the name of: Head Technology 
GmbH 

بأسم : ھید تكنولوجي جي ام بي اتش 

Address: Wuhrkopfweg 1, A-6921 
Kennelbach, Austria 

كنیلباخ،  أي-6921  وھركوبفیغ،   : العنوان 
النمسا 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(782)

Trade Mark No.:13813   13813 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 28  28 : في الصنف
Date: 18/07/2007  18/07/2007 : التاریخ
In Respect of: Rackets, racket grip 
tapes, strings for rackets, covers 
for rackets, ball games, balls, 
shuttlecocks, golf clubs, golf bags, 
golf gloves, roller skates, and all 
other goods in the class; all included 
in class 28 

لمقبض  وشرائط  التنس  مضارب   : اجل  من 
لمضارب  اسالك  او  خیوط  التنس  مضرب 
الكرة  والعاب  التنس  لمضارب  واغطیة  التنس 
الغولف  وعصي  الشطلكوك  ولعبة  والكرات 
والمزلجة  الغولف  وقفازات  الغولف  وحقائب 
في ھذا  االخرى  البضائع  وجمیع  العجالت  ذات 

الصنف، جمیعھا مشمولة في الصنف 28 
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In the name of: Head Technology 
GmbH 

بأسم : ھید تكنولوجي جي ام بي اتش 

Address: Wuhrkopfweg 1, A-6921 
Kennelbach, Austria 

كنیلباخ،  أي-6921  وھركوبفیغ،   : العنوان 
النمسا 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(783)

Trade Mark No.:13814   13814 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 22/07/2007  22/07/2007 : التاریخ
In Respect of: biscuits ,brad ,wafers 
, drups , qum , cacoa , pralines 
(candies) with and without fillinq , 
sweets , 

.,الویفر  ,المعجنات  البسكویت   : اجل  من 
السكر  من  الخالي  ,البسكویت  ,العلكة  ,الملبس 
لھ  ما  ,كل  السكر  من  الخالي  والكعك  ,الكعك 
عالقة بالحلویات ,الكاكاو ,حلوى اللوز والجوز 

مع قشرة او بدون ,الحلویات . 
In the name of: Munier Ahmmad 
Musleh 

بأسم : منیر احمد محمد مصلح 

Address: Ramallah \ st ramallah 
hospital 

العنوان : رام اهللا 

Address for Services:    - 3 عنوان التبلیغ : رام اهللا \ عمارة ركب - ط
تلفاكس 2976577 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(784)

Trade Mark No.:13815   13815 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 7  7 : في الصنف
Date: 22/07/2007  22/07/2007 : التاریخ
In Respect of: Agricultural Machines 
&Eguipments 

زراعیة  ,االت  ومكائن  محركات   : اجل  من 
,معدات زراعیة 

In the name of: alshareka alfelestenia 
le altawredat altejareya wa alsenaeya 

بأسم : الشركة الفلسطینیة للتوریدات التجاریة 
والصناعیة 
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Address: Ramallah - almanteqa 
alsenaeya - tel ; 022955701 

ص   - الصناعیة  المنطقة   - اهللا  رام   : العنوان 
.ب:1410 ,تلفون : 022955701 

Address for Services :  Ramallah 
- almanteqa alsenaeya - tel ; 
022955701 

عنوان التبلیغ : رام اهللا - المنطقة الصناعیة - 
ص .ب:1410 ,تلفون : 022955701 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(785)

Trade Mark No.:13816   13816 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 22/07/2007  22/07/2007 : التاریخ
In Respect of: services commercial, 
mangement and advertisement 

ادارة  و  النشر  و  االعالن  خدمات   : اجل  من 
أالعمال ، المھمات المكتبیة 

In the name of: shareket Al-Safa 
liezaat alquran alkareem wa ulomih, 

الكریم  القران  إلذاعة  الصفا  شركة   : بأسم 
وعلومھ العدیة العامة 

Address: nablus / adel- st, karsoa 
building , floor7 

العنوان : نابلس / شارع العدل/ عمارة كرسوع 
ط7 

Address for Services :  nablus / adel- 
st, karsoa building , floor7 

عمارة  العدل/  شارع   / نابلس  التبلیغ :  عنوان 
كرسوع ط7 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(786)

Trade Mark No.:13817   13817 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 32  32 : في الصنف
Date: 22/07/2007  22/07/2007 : التاریخ
In Respect of: Mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for 
making beverages . 

من اجل : البیرة غیر الكحولیة , المیاه المعدنیة 
الكحولیة  غیر  االخرى  والمشروبات  والغازیة 
مركزات   , الفواكھ  وعصیر  الفواكھ  شراب   ,
لصنع  االخرى  والمستحضرات  العصائر 

المشروبات . 
In the name of: Taher Al Taheri 
General Trading (LLC) 

العامة  للتجارة  الطاھري  طاھر  شركة   : بأسم 
(ش.ذ.م.م.) 
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Address: P.O. Box: 29940 Dubai, 
United Arab Emirates. 

االمارات   , دبي   29940 ب:  ص   : العنوان 
العربیة المتحدة . 

Address for Services:    ب ص   - البیرة   - اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
 3800

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(787)

Trade Mark No.:13818   13818 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 23/07/2007  23/07/2007 : التاریخ
In Respect of: Advertising; 
business management; business 
administration; office functions. 

ادارة  واالعالن،  الدعایة  خدمات   : اجل  من 
االعمال  التجاریة،  االنشطة  ادارة  االعمال، 

المكتبیة. 
In the name of: Majid Al Futtaim 
Group L.L.C. 

الفطیم  ماجد  مجموعة  شركة   : بأسم 
(ش.ذ.م.م.) 

Address: P.O. Box: 91100 Dubai, 
United Arab Emirates. 

االمارات   , دبي   91100 ص.ب.   : العنوان 
العربیة المتحدة . 

Address for Services:    ب ص   - -البیره  اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
 3800

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(788)

Trade Mark No.:13819   13819 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 23/07/2007  23/07/2007 : التاریخ
In Respect of: Insurance; financial 
affairs; monetary affairs; real estate 
affairs. 

من اجل : خدمات التأمین ؛ الشؤون التمویلیة ؛ 
الشؤون المالیة ؛ الشؤون العقاریة. 

In the name of: Majid Al Futtaim 
Group L.L.C. 

الفطیم  ماجد  مجموعة  شركة   : بأسم 
(ش.ذ.م.م.) 

Address: P.O. Box: 91100 Dubai, 
United Arab Emirates. 

االمارات   , دبي   91100 ص.ب.   : العنوان 
العربیة المتحدة . 

Address for Services :  Ramallah  ص.ب:3800البیره/الضفھ  : التبلیغ  عنوان 
الغربیھ 
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(789)

Trade Mark No.:13820   13820 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 37  37 : في الصنف
Date: 23/07/2007  23/07/2007 : التاریخ
In Respect of: Building construction; 
repair; installation services. 

خدمات  المباني؛  إنشاء  خدمات   : اجل  من 
الصیانة واإلصالح ؛ خدمات التركیب. 

In the name of: Majid Al Futtaim 
Group L.L.C. 

الفطیم  ماجد  مجموعة  شركة   : بأسم 
(ش.ذ.م.م.) 

Address: P.O. Box: 91100 Dubai, 
United Arab Emirates. 

االمارات   , دبي   91100 ص.ب.   : العنوان 
العربیة المتحدة . 

Address for Services :  Ramallah  ص.ب:3800البیره/الضفھ  : التبلیغ  عنوان 
الغربیھ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(790)

Trade Mark No.:13821   13821 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 23/07/2007  23/07/2007 : التاریخ
In Respect of: Telecommunications.  . من اجل : خدمات االتصاالت
In the name of: Majid Al Futtaim 
Group L.L.C. 

الفطیم  ماجد  مجموعة  شركة   : بأسم 
(ش.ذ.م.م.) 

Address: P.O. Box: 91100 Dubai, 
United Arab Emirates. 

االمارات   , دبي   91100 ص.ب.   : العنوان 
العربیة المتحدة . 

Address for Services :  Ramallah  ص.ب:3800البیره/الضفھ  : التبلیغ  عنوان 
الغربیھ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(791)

Trade Mark No.:13822   13822 : العالمة التجاریة رقم
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In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 23/07/2007  23/07/2007 : التاریخ
In Respect of: Education; providing 
of training; entertainment; sporting 
and cultural activities. 

توفیر  خدمات  ؛  التعلیم  خدمات   : اجل  من 
خدمات  ؛  والترفیھ  التسلیة  خدمات  ؛  التدریب 

األنشطة الریاضیة والثقافیة . 
In the name of: Majid Al Futtaim 
Group L.L.C. 

الفطیم  ماجد  مجموعة  شركة   : بأسم 
(ش.ذ.م.م.) 

Address: P.O. Box: 91100 Dubai, 
United Arab Emirates. 

االمارات   , دبي   91100 ص.ب.   : العنوان 
العربیة المتحدة . 

Address for Services :  Ramallah  ص.ب:3800البیره/الضفھ  : التبلیغ  عنوان 
الغربیھ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(792)

Trade Mark No.:13823   13823 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 43  43 : في الصنف
Date: 23/07/2007  23/07/2007 : التاریخ
In Respect of: Services for providing 
food and drink; temporary 
accommodation. 

 ، والشراب  بالطعام  التزوید  خدمات  من اجل : 
ترتیب االقامة المؤقتة . 

In the name of: Majid Al Futtaim 
Group L.L.C. 

الفطیم  ماجد  مجموعة  شركة   : بأسم 
(ش.ذ.م.م.) 

Address: P.O. Box: 91100 Dubai, 
United Arab Emirates. 

االمارات   , دبي   91100 ص.ب.   : العنوان 
العربیة المتحدة . 

Address for Services :  Ramallah  ص.ب:3800البیره/الضفھ  : التبلیغ  عنوان 
الغربیھ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(793)

Trade Mark No.:13824   13824 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 45  45 : في الصنف
Date: 23/07/2007  23/07/2007 : التاریخ
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In Respect of: Personal and social 
services rendered by others to meet 
the needs of individuals; security 
services for the protection of 
property and individuals. 

من اجل : الخدمات الفردیة واالجتماعیة المقدمة 
الخدمات  االفراد،  حاجات  لسد  االخرین  من 

االمنیة لحمایة الممتلكات واالفراد. 

In the name of: Majid Al Futtaim 
Group L.L.C. 

الفطیم  ماجد  مجموعة  شركة   : بأسم 
(ش.ذ.م.م.) 

Address: P.O. Box: 91100 Dubai, 
United Arab Emirates. 

االمارات   , دبي   91100 ص.ب.   : العنوان 
العربیة المتحدة . 

Address for Services :  Ramallah  ص.ب:3800البیره/الضفھ  : التبلیغ  عنوان 
الغربیھ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(794)

Trade Mark No.:13825   13825 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 24/07/2007  24/07/2007 : التاریخ
In Respect of: TOYLET PAPER - 
SOFT WIPES - BABY DIAPERS 

من اجل : محارم توالیت – محارم ناعمة - فوط 
أطفال. 

In the name of: SHARIKAT SOFT 
LINE LELTEJARAH WA AL SENA 
AH M . K H . M 

والصناعة  للتجارة  الین  سوفت  شركة   : بأسم 
م . خ . م 

Address: AL KHALEEL - MOB.: 
0599-277097 

العنوان : الخلیل - جوال : 277097-0599 

Address for Services :  AL 
KHALEEL - MOB.: 0599-277097 

277097-  : جوال   - الخلیل   : التبلیغ  عنوان 
 0599

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(795)

Trade Mark No.:13826   13826 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 4  4 : في الصنف
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Date: 25/07/2007  25/07/2007 : التاریخ
In Respect of: CHARCOALS FOR 
NARGILE (SHISHE( 

من اجل : فحم ارجیلھ 

In the name of: Sharekat ALsayed 
LLmawad ALghthaeia WAlestirad 
wa altasdeer ALtjaria M.KH. 

بأسم : شركة السید للمواد الغذائیة واالستیراد 
والتصدیر م.خ 

Address: Al- Khalil Bab Al - Zawiya, 
Al Adel St.

العنوان : الخلیل - باب الزاویة - شارع العدل

Address for Services:  عنوان التبلیغ : الخلیل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(796)

Trade Mark No.:13827   13827 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 4  4 : في الصنف
Date: 25/07/2007  25/07/2007 : التاریخ
In Respect of: CHARCOALS FOR 
NARGILE (SHISHE) 

من اجل : فحم ارجیلھ 

In the name of: Sharekat ALsayed 
LLmawad ALghthaeia WAlestirad 
wa altasdeer ALtjaria M.KH. 

لالستیراد  الغذائیة  للمواد  السید  شركة   : بأسم 
والتصدیر التجاریة م.خ 

Address: Al- Khalil Bab Al - Zawiya, 
Al Adel St. 

العنوان : الخلیل - باب الزاویة - شارع العدل 

Address for Services :  Al- Khalil Bab 
Al - Zawiya, Al Adel St. 

عنوان التبلیغ : الخلیل - باب الزاویة - شارع 
العدل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(797)

Trade Mark No.:13829   13829 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 25/07/2007  25/07/2007 : التاریخ
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In Respect of: biscuits,crackers 
,wafers,tarts, cakes ,rusk bread, 
confectioneries, chocolates , 
chocolate products, products covered 
with chocolate and candy, cereal for 
breakfast 

من اجل : البسكویت ، البسكویت المملح ، الویفر 
 ، المجفف  الخبز  الكیك ،   ، الفطائر الصغیرة   ،
 ، الشوكالتة  منتجات   ، الشوكوتة   ، الحلویات 
بالشوكوالتة و السكاكر ، و  المنتجات المغطاة 

حبوب االفطار 
In the name of: ETI GIDA SANAYI 
VE TIkARET ANONIM SIRKETI 

تیكاریت  في  ساناي  جیدا  آي  تي  اي   : بأسم 
أنونیم سیركیتي 

Address: ORGANIZE SANAYI 
BOLGESI 11 .CADDE ESKISEHIR 
- TURKIYE 

كاد   11 بولقیسي  ساناي  اارجانیز   : العنوان 
اسكشیر -تركیا 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(798)

Trade Mark No.:13830   13830 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 25/07/2007  25/07/2007 : التاریخ
In Respect of: 
BISCUITS,CRACKERS,WAFERS,TARTS, 
CAKES,RUSK BREAD, FECTIONERIES, 
CHOCOLATES , CHOCOLATE 
PRODUCTS,PRODUCTS COVERED WITH 
CHOCOLATE AND CANDY, CEREAL FOR 
BREAKFAST

 ، المملح  البسكویت   ، البسكویت   : اجل  من 
الخبز   ، الكیك   ، الصغیرة  ،الفطائر  الویفر 
،منتجات  الشوكوتھ   ، الحلویات   ، المجفف 
و  بالشوكالتة  المغطاة  المنتجات   ، الشوكالتة 

السكاكر ، حبوب االفطار 

In the name of: ETI GIDA SANAYI 
VE TIKARET ANONIM SIRKETI 

تیكاریت  في  ساناي  جیدا  آي  تي  اي   : بأسم 
أنونیم سیركیتي 

Address: ORGANIZE SANAYI 
BOLGESI 11 .CADDE ESKISEHIR 
- TURKIYE 

كاد   11 بولقیسي  ساناي  ارجانیز   : العنوان 
اسكشیر -تركیا 

Address for Services:    182 عنوان التبلیغ : بیت ساحور ص ب
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(799)

Trade Mark No.:13832   13832 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 25/07/2007  25/07/2007 : التاریخ
In Respect of: Biscuits, crasckers, 
wafers, tarts, cakes, rusk bread, 
confectioneries, chocolates, chocolate 
products, products covered with 
chocolate and candy, cereal for 
breakfast . 

المملح  البسكویت   ، البسكویت   : اجل  من 
الخبز   ، الكیك   ، الصغیره  الفطائر   ، الویفر   ،
منتجات   ، الشوكالتھ  الحلویات،   ، المجفف 
بالشوكالتھ  المغطاه  المنتجات   ، الشوكالتھ 

والسكاكر ، حبوب االفطار . 
In the name of: ETI GIDA SANAYI 
VE TIKARET ANONIM SIRKETI 

تیكاریت  في  ساناي  جیدا  اي  تي  اي   : بأسم 
انونیم سیركتي 

Address: Organize Sanayi Bolgesi 11 
. cadde ESKISEHIR \ turkey 

كاد   .  11 بولقیسي  ساناي  ارجانیز   : العنوان 
اسكشیر - تركیا 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(800)

مالحظة : ان تسجیل ھذه العالمة ال یعطي أصحابھا الحق المطلق باستخدام الكلمات و العبارات الوصفیھ 
ذات االستخدام العام

Trade Mark No.:13834   13834 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 26/07/2007  26/07/2007 : التاریخ
In Respect of: Insurance; financial 
affairs; monetary affairs; real estate 
affairs 

الشؤون  خدمات   , التأمین  خدمات   : اجل  من 
المالیة المالیة والمصلرفیة , والشؤون النقدیة 

, والشؤون العقاریة. 
In the name of: Qatar Islamic Bank 
(QIB) 

بأسم : مصرف قطر االسالمي (ش.م.ق.) 

Address: Doha – P.O. Box: 559  العنوان : الدوحة - ص.ب. 559 , دولة قطر
Address for Services:    ص.ب:3800البیره/الضفھ  : التبلیغ  عنوان 

الغربیھ 
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(801)

مالحظة : ان تسجیل ھذه العالمة ال یعطي أصحابھا الحق المطلق باستخدام الكلمات و العبارات  الوصفیھ 
ذات االستخدام العام

Trade Mark No.:13835   13835 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 26/07/2007  26/07/2007 : التاریخ
In Respect of: Potato chips; included 
in class 29 

من اجل : رقائق البطاطا (الشیبس)، مشمولة 
في الصنف 29 

In the name of: Diana Sweets & 
Chocolate Company 

بأسم : شركة معامل دیانا للشوكوالتھ والحلویات 
المساھمة الخصوصیة المحدودة 

Address: Jerusalem St., Al-Bireh, 
Palestine 

العنوان : شارع القدس، البیرة، فلسطین 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 802)

Trade Mark No.:13838   13838 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 37  37 : في الصنف
Date: 26/07/2007  26/07/2007 : التاریخ
In Respect of: construction; repair; 
construction services 

خدمات   ، االصالح   ، البناء  أعمال   : اجل  من 
انشائیھ 

In the name of: Sharikat Orascom 
Lel Bonya Altahtya 

بأسم : شركة اوراسكوم للبنیة التحتیة م خ م 

Address: Nablus - Rafidi  العنوان : رفیدیا- نابلس - فلسطین
Address for Services:    _ 5 : عنوان التبلیغ : نابلس _ عمارة عنتر/ ط

ت: 092372231 
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(803)

Trade Mark No.:13839   13839 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 29/07/2007  29/07/2007 : التاریخ
In Respect of: soup,perfium,mainoil, 
cosmatix 

من اجل : الصابون ، الروائح العطریھ ، الزیوت 
االساسیھ ، مواد التجمیل 

In the name of: Sharekat masnaa 
Beesan lelmostahdarat agiajmeel 
alosoosiya almosahima alaal 

لمستحضرات  بیسان  مصنع  شركة   : بأسم 
التجمیل 

Address: Nablus Almanteqa al-
senaeya 

العنوان : نابلس المنطقة الصناعیة 

Address for Services:    690 عنوان التبلیغ : نابلس _ ص.ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(804)

Trade Mark No.:13840   13840 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 29/07/2007  29/07/2007 : التاریخ
In Respect of: soup,perfium, mainoil, 
cosmatix 

من اجل : الصابون ، الروائح العطریھ ، الزیوت 
االساسیھ، مواد التجمیل 

In the name of: Sharekat masnaa 
Beesan lelmostahdarat agiajmeel 
alosoosiya almosahima almosahima 
allmahdooda no. 

لمستحضرات  بیسان  مصنع  شركة   : بأسم 
التجمیل 

Address: Nablus Almanteqa al-
senaeya 

العنوان : نابلس المنطقة الصناعیة 

Address for Services:    690 عنوان التبلیغ : نابلس _ ص.ب
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(805)

Trade Mark No.:13841   13841 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 29/07/2007  29/07/2007 : التاریخ
In Respect of: soup, perfium, 
mainoil, cosmatix 

من اجل : الصابون_الروائح العطریة_الزیوت 
االساسیة _ مواد التجمیل 

In the name of: Sharekat masnaa 
Beesan lelmostahdarat agiajmeel 
alosoosiya almosahima almosahima 
allmahdooda no. 

لمستحضرات  بیسان  مصنع  شركة   : بأسم 
التجمیل 

Address: Nablus Almanteqa al-
senaeya 

العنوان : نابلس المنطقة الصناعیة 

Address for Services:    690 عنوان التبلیغ : نابلس _ ص.ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(806)

Trade Mark No.:13842   13842 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 29/07/2007  29/07/2007 : التاریخ
In Respect of: Computers, namely 
computers for use by students. 

أجھزة  وھي   ، الحواسیب  أجھزة   : اجل  من 
حواسیب إلستعمال الطلبة 

In the name of: Intel Corporation  بأسم : إنتیل كوربوریشن
Address: 2200 Mission 
CollegeBoulevard , Santa Clara, 
California 95052-8119, United 
Statesof America (USA) 

 ، بولیفارد  كولیج  میشیون   2200  : العنوان 
 ،  8119  -  95052 كالیفورنیا   ، كالرا  سانتا 

الوالیات المتحدة األمریكیة 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1
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(807)

Trade Mark No.:13843   13843 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 29/07/2007  29/07/2007 : التاریخ
In Respect of: Rٌice  من اجل : األرز
In the name of: American Rice, Inc.  .بأسم : أمریكان رایس ، إنك
Address: P O Box 2587 Houston 
, Texas 77252 , United Statesof 
America (USA) 

تكساس   ، ھیوستون  ص.ب 2587   : العنوان 
77252 ، الوالیات المتحدة األمریكیة 

Address for Services:    4472 عنوان التبلیغ : رام اهللا - ص ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(808)

Trade Mark No.:13845   13845 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 32  32 : في الصنف
Date: 29/07/2007  29/07/2007 : التاریخ
In Respect of: Non alcoholic 
beverages including refreshing 
drinks, energy drinks, whey 
beverages, isotonic, hypertonic and 
hypotonic drinks (for use and/or as 
required by athletes); beer, malt beer, 
wheat beer, porter, ale, stout and 
lager; non alcoholic malt beverages; 
mineral water and aerated waters; 
fruit drinks and fruit juices; syrups, 
essences and other preparations 
for making beverages as well as 
effervescent (sherbet) tablets and 
powders for drinks and non-alcoholic 
cocktails. 

وتشمل  الكحولیة  غیر  المشروبات   : اجل  من 
الطاقة،  مشروبات  المنعشة،  المشروبات 
اللبن،  مصل  من  المصنوعة  المشروبات 
التوتر  وزائدة  التواتریة  والمشروبات 
(لالستعمال و/ أو لحاجة الریاضیین)، البیرة ، 
البیرة المصنوعة من الشعیر، البیرة المصنوعة 
البیرة  و  الستاوت  المزر،  البرتر،  القمح،  من 
المعتقة، المشروبات غیر الكحولیة المصنوعة 
الغازیة،  والمیاه  المعدنیة  المیاه  الشعیر،  من 
وعصائر  الفاكھھ  من  المصنوعة  المشروبات 
والمستحضرات  المحالیل  الشراب،  الفاكھھ، 
المستعملة لجعل المشروبات مفورة (الشربات)، 
ومشروبات  للمشروبات  والمساحیق  الحبوب 

الكوكتیل غیر الكحولیة. 
In the name of: Red Bull GmbH  بأسم : رید بول جي ام بي اتش
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Address: AM BRUNNEN 1,5330 
FUSCHL AM SEE, AUSTRIA 

سي  ام  فوخل   5330,  1 برونین  ام   : العنوان 
، النمسا 

Address for Services:    ب ص   - -البیره  اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
 3800

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(809)

Trade Mark No.:13846   13846 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 32  32 : في الصنف
Date: 29/07/2007  29/07/2007 : التاریخ
In Respect of: Non alcoholic 
beverages including refreshing 
drinks, energy drinks, whey 
beverages, isotonic, hypertonic and 
hypotonic drinks (for use and/or as 
required by athletes); beer, malt beer, 
wheat beer, porter, ale, stout and 
lager; non alcoholic malt beverages; 
mineral water and aerated waters; 
fruit drinks and fruit juices; syrups, 
essences and other preparations 
for making beverages as well as 
effervescent (sherbet) tablets and 
powders for drinks and non-alcoholic 
cocktails. 

وتشمل  الكحولیة  غیر  المشروبات   : اجل  من 
الطاقة،  مشروبات  المنعشة،  المشروبات 
اللبن،  مصل  من  المصنوعة  المشروبات 
التوتر  وزائدة  التواتریة  والمشروبات 
(لالستعمال و/ أو لحاجة الریاضیین)، البیرة ، 
البیرة المصنوعة من الشعیر، البیرة المصنوعة 
البیرة  و  الستاوت  المزر،  البرتر،  القمح،  من 
المعتقة، المشروبات غیر الكحولیة المصنوعة 
الغازیة،  والمیاه  المعدنیة  المیاه  الشعیر،  من 
وعصائر  الفاكھھ  من  المصنوعة  المشروبات 
والمستحضرات  المحالیل  الشراب،  الفاكھھ، 
المستعملة لجعل المشروبات مفورة (الشربات)، 
ومشروبات  للمشروبات  والمساحیق  الحبوب 

الكوكتیل غیر الكحولیة. 
In the name of: Red Bull GmbH  بأسم : رید بول جي ام بي اتش
Address: AM BRUNNEN 1,5330 
FUSCHL AM SEE, AUSTRIA 

العنوان : ام برونین 1 ,5330 فیسشل ام سي 
، النمسا 

Address for Services:    ب ص   - -البیره  اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
 3800

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(810)

Trade Mark No.:13847   13847 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Date: 30/07/2007  30/07/2007 : التاریخ
In Respect of: honey  من اجل : العسل
In the name of: Sharekat Newfarm 
lltasweq wa altasni a alzeraie 

والتصنیع  للتسویق  نیوفارم  شركة   : بأسم 
الزراعي م.خ.م 

Address: ramallah -beitunia  العنوان : رام اهللا - بیتونیا
Address for Services :  ramallah 
-beitunia 

عنوان التبلیغ : رام اهللا - بیتونیا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(811)

Trade Mark No.:13848   13848 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 30/07/2007  30/07/2007 : التاریخ
In Respect of: Chicken Mortadella  . من اجل : مرتدیال دجاج
In the name of: Al-Haya Food 
Industries Co. Ltd. 

بأسم : شركة الحیاة للصناعات الغذائیھ م.م. 

Address: Bethany - Palestinian 
Authority 

العنوان : العیزریة - السلطة الفلسطینیھ 

Address for Services :  Bethany - 
Palestinian Authority 

عنوان التبلیغ : العیزریة - السلطة الفلسطینیھ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(812)

Trade Mark No.:13849   13849 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 30/07/2007  30/07/2007 : التاریخ
In Respect of: Turkey Luncheon 
Meat (Siniora) 

من اجل : لحم النشون حبش (سنیوره) . 

In the name of: sharekat alhyah 
llsenat algezaaya 

بأسم : شركة الحیاه للصناعات الغذائیھ م.م. 

Address: Al - Aezarea  العنوان : العیزریھ
Address for Services:    - عمان  القاھرة  بنك  عمارة   : التبلیغ  عنوان 

الفرع القدیم - شارع القدس 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(813)

Trade Mark No.:13850   13850 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 30/07/2007  30/07/2007 : التاریخ
In Respect of: Beef Luncheon Meat  من اجل : لحم النشون بقري
In the name of: sharekat alhyah 
llsenat algezaaya 

بأسم : شركة الحیاه للصناعات الغذائیھ م.م. 

Address: Al - Aezarea  العنوان : العیزریھ
Address for Services :  Al - Aezarea  عنوان التبلیغ : العیزریھ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(814)

Trade Mark No.:13851   13851 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 30/07/2007  30/07/2007 : التاریخ
In Respect of: Mortadella with 
olives . 

من اجل : مرتدیال بالزیتون 

In the name of: sharekat alhyah 
llsenat algezaaya 

بأسم : شركة الحیاه للصناعات الغذائیھ م.م. 

Address: Al - Aezarea  العنوان : العیزریھ
Address for Services :  Al - 
Aezarea 

عنوان التبلیغ : العیزریھ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(815)

Trade Mark No.:13852   13852 : العالمة التجاریة رقم



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 30/07/2007  30/07/2007 : التاریخ
In Respect of: Beef Luncheon Meat  من اجل : لحم النشون بقري
In the name of: sharekat alhyah 
llsenat algezaaya 

بأسم : شركة الحیاه للصناعات الغذائیھ م.م. 

Address: Al - Aezarea  العنوان : العیزریھ
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا- شارع القدس-عمارة

بنك القاھرة عمان القدیم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(816)

Trade Mark No.:13853   13853 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 30/07/2007  30/07/2007 : التاریخ
In Respect of: Mortadella - Olives .  . من اجل : مرتدیال بالزیتون
In the name of: sharekat alhyah 
llsenat algezaaya 

بأسم : شركة الحیاه للصناعات الغذائیھ م.م. 

Address: Al - Aezarea  العنوان : العیزریھ
Address for Services :  Al - Aezarea  عنوان التبلیغ : العیزریھ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(817)

Trade Mark No.:13854   13854 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 30/07/2007  30/07/2007 : التاریخ
In Respect of: Mortadella with 
Olives 

من اجل : مرتدیال بالزیتون . 

In the name of: sharekat alhyah 
llsenat algezaaya 

بأسم : شركة الحیاه للصناعات الغذائیھ م.م. 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Address: Al - Aezarea  العنوان : العیزریھ
Address for Services :  Al - Aezarea  عنوان التبلیغ : العیزریھ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(818)

Trade Mark No.:13855   13855 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 30/07/2007  30/07/2007 : التاریخ
In Respect of: Turkey Luncheon ( 
Siniora) 

من اجل : النشون لحم حبش ( سنیورة) 

In the name of: sharekat alhyah 
llsenat algezaaya 

بأسم : شركة الحیاه للصناعات الغذائیھ م.م. 

Address: Al - Aezarea  العنوان : العیزریھ
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا- شارع القدس-عمارة

بنك القاھرة عمان القدیم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(819)

Trade Mark No.:13856   13856 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 30/07/2007  30/07/2007 : التاریخ
In Respect of: Beef Luncheon (AL 
Nemeh)) 

من اجل : النشون بقري ( النعمة) 

In the name of: sharekat alhayah 
llesenat algezaaye 

بأسم : شركة الحیاه للصناعات الغذائیھ م.م. 

Address: Al - Aezarea  العنوان : العیزریھ
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا- شارع القدس-عمارة

بنك القاھرة عمان القدیم 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(820)

Trade Mark No.:13857   13857 : لعالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 30/07/2007  30/07/2007 : التاریخ
In Respect of: plain Mortadell ( 
Siniora AL-QUDS) 

من اجل : مرتدیال ساده ( سنیوره القدس) 

In the name of: sharekat alhayah 
llesenat algezaaye 

بأسم : شركة الحیاه للصناعات الغذائیھ م.م. 

Address: Al - Aezarea  العنوان : العیزریھ
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا- شارع القدس-عمارة

بنك القاھرة عمان القدیم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(821)

Trade Mark No.:13858   13858 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 30/07/2007  30/07/2007 : التاریخ
In Respect of: Chicken Luncheon ( 
Siniora) 

من اجل : النشون دجاج ( سنیورة) 

In the name of: sharekat alhayah 
llesenat algezaaye 

بأسم : شركة الحیاه للصناعات الغذائیھ م.م. 

Address: Al - Aezarea  العنوان : العیزریھ
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا- شارع القدس-عمارة

بنك القاھرة عمان القدیم 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(822)

Trade Mark No.:13859   13859 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 30/07/2007  30/07/2007 : التاریخ
In Respect of: Insurance; financial 
affairs; monetary affairs; real estate 
affairs. 

من اجل : خدمات التأمین ؛ الشؤون التمویلیة ؛ 
الشؤون المالیة ؛ الشؤون العقاریة. 

In the name of: Tharwa Investment 
Co. 

بأسم : شركة ثروة لالستثمار 

Address: P.O. Box 811 safat, 13009 - 
Kuwait. 

 –  13009 الصفاة،   811 ص.ب.   : العنوان 
الكویت . 

Address for Services :  Ramallah  ص.ب:3800البیره/الضفھ  : التبلیغ  عنوان 
الغربیھ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(823)

Trade Mark No.:13860   13860 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 30/07/2007  30/07/2007 : التاریخ
In Respect of: Soaps; perfumeries, 
essential oils, preparations for 
body and beauty care, hair lotions; 
dentifrices 

من اجل : الصابون , المواد العطریة , الزیوت 
االساسیة , مستحضرات العنایة بالجسم والجمال 
, غسول الشعر , مستحضرات تنظیف االسنان

In the name of: Wella 
Aktiengesellschaft 

بأسم : ویلال اكتینغیسیلشافت 

Address: Berliner Allee 65, 64274 
Darmstadt, Germany 

دارمشتاد   64274  ,56 الي  برلینر   : العنوان 
, المانیا 

Address for Services :  Ramallah  ص.ب:3800البیره/الضفھ  : التبلیغ  عنوان 
الغربیھ 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(824)

Trade Mark No.:13862   13862 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 31/07/2007  31/07/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
preparations and substances for 
the prevention and/or treatment of 
cancer. 

من اجل : مستحضرات ومواد صیدالنیة للوقایة 
من أو معالجة السرطان 

In the name of: AstraZeneca AB  بأسم : سترازینیكا إیھ بي
Address: S-151 85 Sodertalje , 
Sweden 

 , سودیرتالجي   85  151  - أس   : العنوان 
السوید 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(825)

Trade Mark No.:13863   13863 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 31/07/2007  31/07/2007 : التاریخ
In Respect of: pharmaceutical 
preparations and substances for 
the prevention and/or treatment of 
cancer 

من اجل : مستحضرات و مواد صیدالنیة للوقایة 
من أو معالجة السرطان 

In the name of: AstraZeneca AB  بأسم : أسترازینیكا إیھ بي
Address: S-151 85 Sodertalje, 
Sweden 

العنوان : أس-151 85 سودیرتالجي , السوید 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(826)

Trade Mark No.:13864   13864 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 10  10 : في الصنف
Date: 31/07/2007  31/07/2007 : التاریخ
In Respect of: Surgical, midical, 
instruments and Injection appartatus 
for medical purposes 

من اجل : اجھزة وادوات الجراحھ والطب وطب 
تستعمل لغایات  السنان والحقن واالدوات التي 

طبیة. 
In the name of: Johnson & Johnson  بأسم : جونسون أند جونسون
Address: New Brunswick, N J, USA  نیو  ، األمریكیة  المتحدة  الوالیات   : العنوان 

برانسوك، ن ج 
Address for Services:    /عنوان التبلیغ : البیرة ، مركز البیرة التجاري

ط6 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(827)

Trade Mark No.:13866   13866 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 31/07/2007  31/07/2007 : التاریخ
In Respect of: Paper, cardboard and 
goods made from these materials, not 
included in other classes; printed 
matter; periodicals; 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 material 
for packaging (not included in other 
classes); playing cards; printers  type; 
printing blocks. 

من اجل : الورق والكرتون البضائع المصنوعة 
اصناف  في  المشمولة  وغیر  المواد  ھذه  من 
الدوریة،  النشرات  المطبوعة،  المواد  اخرى، 
القرطاسیة،  فوتوغرافیة،  صور  التجلید،  مواد 
مواد التلصیق للقرطاسیة او الغراض منزلیة، 
الطابعة  االالت  الدھان،  فراشي  الفنانین،  مواد 
ولوازم المكاتب ( ما عدا االثاث)، مواد التوجیھ 
بالستیكیة  مواد  االجھزة)،  عدا  (ما  والتعلیم 
اخرى)،  اصناف  في  مشمولة  (غیر  للتغلیف 
قوالب  المطبعیة،  الحروف  الشدة،  أوراق 

الطباعة. 

In the name of: National Insurance 
Company LTD., 

بأسم : شركة التأمین الوطنیة المساھمة العامة 
المحدودة 
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Address: Al-Wataniah Towers, 34 Al-
Bireh, Municipality St. , Al-BirehAl- 

العنوان : مجمع أبراج الوطنیھ ، 34 البیرة ، 
شارع البلدیة ، البیرة 

Address for Services:    74.عنوان التبلیغ : رام اهللا ص.ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(828)

Trade Mark No.:13867   13867 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 18  18 : في الصنف
Date: 31/07/2007  31/07/2007 : التاریخ
In Respect of: Awnings; umbrellas; 
bags and briefcases. 

من اجل : المظالت والشماسي، الحقائب الكبیرة 
والصغیرة . 

In the name of: National Insurance 
Company LTD., 

بأسم : شركة التأمین الوطنیة المساھمة العامة 
المحدودة 

Address: Al-Wataniah Towers, 34 Al-
Bireh, Municipality St. , Al-BirehAl- 

العنوان : مجمع أبراج الوطنیھ ، 34 البیرة ، 
شارع البلدیة ، البیرة 

عنوان التبلیغ : رام اهللا ص.ب.74 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(829)

Trade Mark No.:13868   13868 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 31/07/2007  31/07/2007 : التاریخ
In Respect of: Insurance; financial 
affairs, monetary affairs, real estate 
affairs. 

والشؤون  المالیة  الشؤون  التأمین،   : اجل  من 
النقدیة والشؤون العقاریة. 

In the name of: National Insurance 
Company LTD., 

بأسم : شركة التأمین الوطنیة المساھمة العامة 
المحدودة 

Address: Al-Wataniah Towers, 34 Al-
Bireh, Municipality St. , Al-BirehAl- 

العنوان : مجمع أبراج الوطنیھ ، 34 البیرة ، 
شارع البلدیة ، البیرة 

Address for Services:    74.عنوان التبلیغ : رام اهللا ص.ب
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(830)

Trade Mark No.:13869   13869 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 01/08/2007  01/08/2007 : التاریخ
In Respect of: printed materials , 
newspapers , periodicals , books and 
materials binding , photographs and 
stationery 

من اجل : المواد المطبوعھ والصحف والنشرات 
والصور  التجلید  ومواد  والكتب  الدوریھ 

الفوتوغرافیھ والقرطاسیھ 

In the name of: sherket enma,a 
lelestethmar walkhadamat almaleya 

بأسم : شركة انماء لالستثمار والخدمات المالیة 
المساھمة الخصوصیة المحدودة 

Address: ramallah  العنوان : رام اهللا
Address for Services :  ramallah   عنوان التبلیغ : رام اهللا – عمارة الخراز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(831)

Trade Mark No.:13870   13870 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 43  43 : في الصنف
Date: 01/08/2007  01/08/2007 : التاریخ
In Respect of: providing food and 
drinks , to provide means of comfort 
and temporary accommodation 

من اجل : توفیر الماكوالت والمشروبات , توفیر 
وسائل الراحة والمبیت المؤقت 

In the name of: Sherket Safeway 
Altejareya almosahema alkhosousyeh 
Almahdouda 

المساھمة  التجاریة  سیفویة  شركة   : بأسم 
الخصوصیة المحدودة 

Address: AL- bireh  العنوان : البیرة
Address for Services :  AL- bireh  مركز  – البالوع   – البیرة   : التبلیغ  عنوان 

النعمان التجاري 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(832)

Trade Mark No.:13871   13871 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 43  43 : في الصنف
Date: 01/08/2007 التاریخ : 01/08/2007 

In Respect of: providing food and 
drinks, to provide means of comfort 
and temporary accommodation 

من اجل : توفیر الماكوالت والمشروبات , توفیر 
وسائل الراحة والمبیت المؤقت 

In the name of: Sherket Safeway 
Altejareya almosahema alkhosousyeh 
Almahdouda 

المساھمة  التجاریة  سیفویة  شركة   : بأسم 
الخصوصیة المحدودة 

Address: AL- bireh  العنوان : البیرة
Address for Services :  AL- bireh  عنوان التبلیغ : البیرة – البالوع- مركز النعمان

التجاري 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(833)

Trade Mark No.:13872   13872 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 01/08/2007  01/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
perparations and substances;all 
included in class5 

من اجل : مستحضرات ومواد صیدلیة ،جمیعھا 
مشمولة في الصنف 5 

In the name of: Solvay 
Pharmaceuticals B.V 

بأسم : سولفاي فاراماسوتیكا لز بي .في. 

Address: C.J. van Houtenlaan 36, 
Weesp, The Netherlands 

ویسب   36 ھوتنالن\  .فان  سي.جیھ   : العنوان 
\ ھولندا 

Address for Services:    74 عنوان التبلیغ : رام اهللا - ص ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(834)
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Trade Mark No.:13873   13873 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 01/08/2007  01/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Computer software; 
calculator program ;all included in 
class 9 

من اجل : أنظمة الحاسوب ،برامج االلة الحاسبة 
،جمیعھا مشمولة في الصنف 9 

In the name of: Solvay 
Pharmaceuticals B.V 

بأسم : سولفاي فارماسوتیكالز بي.في. 

Address: C.J. van Houtenlaan 36, 
Weesp, The Netherlands 

العنوان : سي.جیھ. فان ھوتنالن 36، ویسب، 
ھولندا 

Address for Services:    74 عنوان التبلیغ : رام اهللا - ص ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(835)

Trade Mark No.:13874   13874 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 44  44 : في الصنف
Date: 01/08/2007  01/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Medical information 
and advice in the field of influenza;all 
included in class44 

من اجل : تقدیم المعلومات الطبیة والنصائح في 
،جمیعھا  االنفلونزا  فیروس  ضد  التطعیم  مجال 

مشمولة في الصنف 44 
In the name of: Solvay 
Pharmaceuticals B.V 

بأسم : سولفاي فارماسوتیكالز بي.في. 

Address: C.J. van Houtenlaan 36, 
Weesp, The Netherlands 

العنوان : سي.جیھ. فان ھوتنالن 36، ویسب، 
ھولندا 

Address for Services:    74.عنوان التبلیغ : رام اهللا ص.ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(836)

Trade Mark No.:13875   13875 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 02/08/2007  02/08/2007 : التاریخ
In Respect of: FOR PERFUME 
,MAKING BEAUTFUL, 
COSMETIC AND POWDER 

من اجل : العطور وأدوات التجمیل والمساحیق 
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In the name of: JALAL SALAM 
HLEIL JEBREEL 

بأسم : جالل سالم اھلیل جبریل 

Address: GAZA, REMAL , NASER 
STREET 

العنوان : غزة الرمال /شارع النصر 

Address for Services :  GAZA, 
REMAL , NASER STREET 

عنوان التبلیغ : غزة الرمال /شارع النصر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(837)

Trade Mark No.:13876   13876 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 02/08/2007  02/08/2007 : التاریخ
In Respect of: MAWAD ALTAJMEIL 
WA ALTANTHIF 

من اجل : مواد التجمیل والتنظیف 

In the name of: SHARIKAT ALRAED 
LISINAAT MAWAD ALTAJMIL 
WA ALTANTHIF AL MUSAHIMA 
ALKHOUSOSIA ALMAHDODA . 

التجمیل  مواد  لصناعة  الرائد  شركة   : بأسم 
والتنظیف المساھمة الخصوصیھ المحدوده 

Address: BEIT SAHOUR - AL 
JANAB B . O 47 

ب  ص.  الجناب  شارع  ساحور  بیت   : العنوان 
 47

Address for Services :  BEIT 
SAHOUR - AL JANAB B . O 47 

عنوان التبلیغ : بیت ساحور شارع الجناب ص. 
ب 47 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(838)

Trade Mark No.:13877   13877 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Soaps, perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions, 
dentifrices, deodorants for personal 
use, preparation for shaving. 

العطریة،  الزیوت  العطور،  الصابون،   : اجل  من 
غسول  التجمیلیة(كوزمتیك)،  المستحضرات 
االسنان،  ومنظفات  معاجین  الشعر،  (لوسوین) 
الشخصي،  لالستعمال  الكریھة  الروائح  مزیالت 

مستحضرات للحالقة (فئة 3) 
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In the name of: Faberge Limited  بأسم : فابیرغ لیمیتد
Address: Walker House P.O. Box 
908GT, Mary Street, George Town, 
Grand Canyon, Cayman Islands 

العنوان : ولكر ھاوس - ص.ب 908 جي تي ، 
ماري ستریت ، جورج تاون ، غراند كانیون ، 

جزر كیمان 
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت

 2989760/1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(839)

Trade Mark No.:13878   13878 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 4  4 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Candles  من اجل : الشموع
In the name of: Faberge Limited  بأسم : فابیرغ لیمیتد
Address: Walker House P.O. Box 
908GT, Mary Street, George Town, 
Grand Canyon, Cayman Islands 

العنوان : ولكر ھاوس - ص.ب 908 جي تي ، 
ماري ستریت ، جورج تاون ، غراند كانیون ، 

جزر كیمان 
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت

 2989760/1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(840)

Trade Mark No.:13879   13879 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 8  8 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Shaving razors for 
personal use, shaving instruments for 
personal use, shaving cases; cutlery; 
silverware in this class. 

من اجل : أمواس وماكینات الحالقة لالستعمال 
الشخصي،  لالستعمال  للحالقة  عدد  الشخصي، 
االواني  القطع؛  ادوات  الحالقة؛  الدوات  علب 

الفضیة في ھذه الفئة (فئة 8) 
In the name of: Faberge Limited  بأسم : فابیرغ لیمیتد



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Address: Walker House P.O. Box 
908GT, Mary Street, George Town, 
Grand Canyon, Cayman Islands 

العنوان : ولكر ھاوس - ص.ب 908 جي تي ، 
ماري ستریت ، جورج تاون ، غراند كانیون ، 

جزر كیمان 
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت

 2989760/1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(841)

Trade Mark No.:13880   13880 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Credit cards and 
bankers cards and other encoded 
cards in this class; contact 
lenses, spectacles and sunglasses; 
mobile phones and mobile phone 
accessories; mouse mats, computer 
hardware and firmware, compact 
discs, digital music and apparatus 
for recording transmission or 
reproduction of sound or images. 

من اجل : بطاقات االئتمان والبطاقات المصرفیة 
وبطاقات اخرى مرمزة في ھذه الفئة؛ العدسات 
الالصقة؛ النظارات والنظارات الشمسیة؛ اجھزة 
الھاتف  الجھزة  وملحقات  الخلیوي  الھاتف 
وحدات  الكومبیوتر؛  لفأرة  مفارش  الخلیوي؛ 
المدمجة،  االقراص  الكومبیوتر؛  ومكونات 
ارسال  او  لتسجیل  واجھزة  الرقمیة  الموسیقى 

او اعادة انتاج الصوت او الصور(فئة9) 

In the name of: Faberge Limited  بأسم : فابیرغ لیمیتد
Address: Walker House P.O. Box 
908GT, Mary Street, George Town, 
Grand Canyon, Cayman Islands 

العنوان : ولكر ھاوس - ص.ب 908 جي تي ، 
ماري ستریت ، جورج تاون ، غراند كانیون ، 

جزر كیمان 
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت

 2989760/1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(842)

Trade Mark No.:13881   13881 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 14  14 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Precious metals and 
their alloys and goods of precious 
metals or coated therewith not 
included in other classes, horological 
and chronometric instruments; 
precious stones; unwrought and semi-
wrought precious stones; polished 
gemstones; artificial stones (precious 
and semi precious); semi finished 
articles of precious stone for use in the 
manufacture of jewellery; jewellery, 
imitation jewellery, costume jewellery, 
cufflinks; ornaments made of precious 
metal or precious stones; figurines 
and objects of art made of precious 
stones; silverware other than cutlery; 
clocks and watches. 

من اجل : المعادن النفیسة وخالئطھا والبضائع 
المصنوعة من المعادن النفیسة او المطالة بھا 
غیر الواردة في فئات اخرى، ادوات قیاس الزمن 
غیر  الكریمة  االحجار  الكریمة؛  االحجار  بدقة؛ 
كریمة  احجار  المشغولة؛  نصف  او  المشغولة 
وشبھ  (كریمة  اصطناعیة  احجار  مصقولة؛ 
االحجار  من  مشغولة  شبھ  اصناف  كریمة)؛ 
المجوھرات؛  صناعة  في  لالستعمال  الكریمة 
المجوھرات  المقلدة،  المجوھرات  المجوھرات، 
القمیص؛  كم  لطرف  االزرارالمعدنیة  الرائجة، 
حلى مصنوعة من المعادن النفیسة او االحجار 
الكریمة؛ اوعیة مصنوعة من المعادن النفیسة 
او االحجار الكریمة؛ تماثیل صغیرة وتحف فنیة 
مصنوعة من احجار كریمة؛ اواني فضیة غیر 
ادوات القطع؛ الساعات الكبیرة والصغیرة (فئة 

 (14
In the name of: Faberge Limited  بأسم : فابیرغ لیمیتد
Address: Walker House P.O. Box 
908GT, Mary Street, George Town, 
Grand Canyon, Cayman Islands 

العنوان : ولكر ھاوس - ص.ب 908 جي تي ، 
ماري ستریت ، جورج تاون ، غراند كانیون ، 

جزر كیمان 
Address for Services:   عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 

4472ت 2989760/1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(843)

Trade Mark No.:13882   13882 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 15  15 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Musical instruments; 
Music boxes. 

الصنادیق  الموسیقیة،  اآلالت   : اجل  من 
الموسیقیة(فئة 15) 

In the name of: Faberge Limited  بأسم : فابیرغ لیمیتد
Address: Walker House P.O. Box 
908GT, Mary Street, George Town, 
Grand Canyon, Cayman Islands 

العنوان : ولكر ھاوس - ص.ب 908 جي تي ، 
ماري ستریت ، جورج تاون ، غراند كانیون ، 

جزر كیمان 
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت

 2989760/1



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(844)

Trade Mark No.:13883   13883 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Writing paper; 
stationary; cards; greeting cards; 
pens; note books; calendars; 
wrapping paper; paper knives 
and office requisites in this class; 
magazines (periodicals); coasters and 
place mats in this class; table napkins 
in this class; holders for cheque books 
and passports; credit cards and bank 
cards in this class. 

من اجل : ورق للكتابة؛ القرطاسیة؛ البطاقات؛ 
بطاقات المعایدة؛ اقالم الحبر؛ دفاتر الملحوظات؛ 
للورق  سكاكین  للرزم؛  اوراق  الروزنامات؛ 
ولوازم مكتبیة في ھذه الفئة؛ مجالت (دوریة)؛ 
صحون واقیة ومفارش موضعیة في ھذه الفئة؛ 
لدفاتر  حامالت  الفئة؛  ھذه  في  للمائدة  منادیل 
االئتمان  بطاقات  السفر؛  وجوازات  الشیكات 

والبطاقات المصرفیة في ھذه الفئة (فئة 16) 

In the name of: Faberge Limited  بأسم : فابیرغ لیمیتد
Address: Walker House P.O. Box 
908GT, Mary Street, George Town, 
Grand Canyon, Cayman Islands 

العنوان : ولكر ھاوس - ص.ب 908 جي تي ، 
ماري ستریت ، جورج تاون ، غراند كانیون ، 

جزر كیمان 
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت

 2989760/1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(845)

Trade Mark No.:13884   13884 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 18  18 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Leather and imitations 
of leather and goods made out of 
these materials and not included in 
other classes; trunks and traveling 
bags, luggage; briefcases; umbrellas; 
handbags, belts, wallets and purses in 
this class; cases for mobile phones. 

من اجل : الجلود المدبوغة والجلود المدبوغة 
المواد  ھذه  من  المصنوعة  والبضائع  المقلدة 
وغیر واردة ضمن فئات اخرى؛ صنادیق الثیاب 
جلدیة  محافظ  االمتعة؛  حقائب  السفر،  وحقائب 
؛  الشماسي   ، والوثائق  االوراق  لنقل  مسطحة 
في  والجزادین  المحافظ  االحزمة،  الید،  حقائب 
الخلیوي(فئة  الھاتف  الجھزة  علب  الفئة؛  ھذه 
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In the name of: Faberge Limited  بأسم : فابیرغ لیمیتد



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Address: Walker House P.O. Box 
908GT, Mary Street, George Town, 
Grand Canyon, Cayman Islands 

العنوان : ولكر ھاوس - ص.ب 908 جي تي ، 
ماري ستریت ، جورج تاون ، غراند كانیون ، 

جزر كیمان 
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت

 2989760/1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(846)

Trade Mark No.:13885   13885 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 20  20 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Furniture, mirrors, 
picture frames; goods (not included 
in other classes) of wood, cork, reed, 
cane, wicher, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber. Mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes 
for all there materials, or of plastics. 

من اجل : األثاث، المرایا، أطر (براویز) الصور، 
أخرى)  فئات  ضمن  الواردة  (غیر  البضائع 
المصنوعة من الخشب أو الفلین أو القصب أو 
أو  العظم  أو  القرون  أو  الخوص  أو  الخیزران 
العاج أو عظم الحوت أو الصدف أو الكھرمان 
أو عروق اللؤلؤ أو المرشوم أو من بدائل كافة 

ھذه المواد أو من البالستیك (فئة 20) 
In the name of: Faberge Limited  بأسم : فابیرغ لیمیتد
Address: Walker House P.O. Box 
908GT, Mary Street, George Town, 
Grand Canyon, Cayman Islands 

العنوان : ولكر ھاوس - ص.ب 908 جي تي ، 
ماري ستریت ، جورج تاون ، غراند كانیون ، 

جزر كیمان 
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت

 2989760/1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(847)

Trade Mark No.:13886   13886 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 21  21 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Glassware; silverware; 
articles made of pottery or porcelain; 
ornaments in this class and 
household or kitchen and containers. 

الفضیة؛  من اجل : االواني الزجاجیة؛ االواني 
البورسلین  او  الفخار  من  مصنوعة  اصناف 
(الخزف الصیني)؛ حلى في ھذه الفئة وادوات 

واوعیة منزلیة او للمطابخ (فئة 21) 
In the name of: Faberge Limited  بأسم : فابیرغ لیمیتد



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Address: Walker House P.O. Box 
908GT, Mary Street, George Town, 
Grand Canyon, Cayman Islands 

العنوان : ولكر ھاوس - ص.ب 908 جي تي ، 
ماري ستریت ، جورج تاون ، غراند كانیون ، 

جزر كیمان 
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت

 2989760/1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(848)

Trade Mark No.:13887   13887 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 24  24 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Textiles and textile 
goods, not included in other classes; 
bed and table covers; towels. 

المنسوجة  والبضائع  المنسوجات   : اجل  من 
غیر الواردة ضمن فئات اخرى، أغطیة األسرة 

والموائد؛ مناشف (فئة 24) 
In the name of: Faberge Limited  بأسم : فابیرغ لیمیتد
Address: Walker House P.O. Box 
908GT, Mary Street, George Town, 
Grand Canyon, Cayman Islands 

العنوان : ولكر ھاوس - ص.ب 908 جي تي ، 
ماري ستریت ، جورج تاون ، غراند كانیون ، 

جزر كیمان 
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت

 2989760/1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(849)

Trade Mark No.:13888   13888 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 25  25 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Clothing; footwear; 
headgear. 

من اجل : المالبس؛ البسة القدم؛ اغطیة الرأس 
(فئة 25) 

In the name of: Faberge Limited  بأسم : فابیرغ لیمیتد
Address: Walker House P.O. Box 
908GT, Mary Street, George Town, 
Grand Canyon, Cayman Islands 

العنوان : ولكر ھاوس - ص.ب 908 جي تي ، 
ماري ستریت ، جورج تاون ، غراند كانیون ، 

جزر كیمان 
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت

 2989760/1



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(850)

Trade Mark No.:13889   13889 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 28  28 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Christmas 
decorations, games, toys, sporting 
goods. 

من اجل : الزینات الخاصة بعید المیالد، االلعاب، 
الدمى، البضائع الریاضیة (فئة 28). 

In the name of: Faberge Limited  بأسم : فابیرغ لیمیتد
Address: Walker House P.O. Box 
908GT, Mary Street, George Town, 
Grand Canyon, Cayman Islands 

العنوان : ولكر ھاوس - ص.ب 908 جي تي ، 
ماري ستریت ، جورج تاون ، غراند كانیون ، 

جزر كیمان 
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت

 2989760/1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
(851)

Trade Mark No.:13890   13890 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Meat, fish, poultry 
and game; jellies, jams, fruit sauces; 
edible oils; caviar and caviar 
products. 

الداجنة  والطیور  واالسماك  اللحوم   : اجل  من 
المربى،  الھالمیات،  الصید؛  وطیور  وحیوانات 
لالكل؛  الصالحة  الزیوت  الفواكھ؛  صلصات 

الكافیار ومنتجات الكافیار(فئة 29) 
In the name of: Faberge Limited  بأسم : فابیرغ لیمیتد
Address: Walker House P.O. Box 
908GT, Mary Street, George Town, 
Grand Canyon, Cayman Islands 

العنوان : ولكر ھاوس - ص.ب 908 جي تي ، 
ماري ستریت ، جورج تاون ، غراند كانیون ، 

جزر كیمان 
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت

 2989760/1



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(852)

Trade Mark No.:13891   13891 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Coffee, tea, 
confectionery, condiments and spices 
in this class, chocolates. 

التوابل  الحلویات،  الشاي،  البن،   : اجل  من 
والبھارات في ھذه الفئة، الشوكوال (فئة 30). 

In the name of: Faberge Limited  بأسم : فابیرغ لیمیتد
Address: Walker House P.O. Box 
908GT, Mary Street, George Town, 
Grand Canyon, Cayman Islands 

العنوان : ولكر ھاوس - ص.ب 908 جي تي ، 
ماري ستریت ، جورج تاون ، غراند كانیون ، 

جزر كیمان 
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت

 2989760/1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(853)

Trade Mark No.:13892   13892 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 32  32 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ
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. 

والغازیة  المعدنیة  المیاه  البیرة،   : اجل  من 
والمشروبات األخرى غیر الكحولیة، مشروبات 
المركز  الشراب  الفواكھ،  وعصیر  الفواكھ 
لصنع  تستعمل  التي  األخرى  والمستحضرات 

المشروبات (فئة 32). 
In the name of: Faberge Limited  بأسم : فابیرغ لیمیتد
Address: Walker House P.O. Box 
908GT, Mary Street, George Town, 
Grand Canyon, Cayman Islands 

العنوان : ولكر ھاوس - ص.ب 908 جي تي ، 
ماري ستریت ، جورج تاون ، غراند كانیون ، 

جزر كیمان 
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت

 2989760/1



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(854)

Trade Mark No.:13893   13893 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 33  33 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Alcoholic beverages 
except beers; spirits and liqueurs; 
champagne; wine. 

من اجل : المشروبات الكحولیة باستثناء البیرة؛ 
المسكرة  والمشروبات  الروحیة  المشروبات 
نبیذ(فئة  شمبانیا؛  محالة)؛  المعطرة(وعادة 

 .(33
In the name of: Faberge Limited  بأسم : فابیرغ لیمیتد
Address: Walker House P.O. Box 
908GT, Mary Street, George Town, 
Grand Canyon, Cayman Islands 

العنوان : ولكر ھاوس - ص.ب 908 جي تي ، 
ماري ستریت ، جورج تاون ، غراند كانیون ، 

جزر كیمان 
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت

 2989760/1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(855)

Trade Mark No.:13894   13894 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 34  34 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Smokers’ articles; 
cigarette lighters; cigarette holders; 
pipes; humidors. 

للسجائر؛  المدخنین؛ والعات  لوازم   : اجل  من 
صندوق  مرطاب(  غالیین؛  للسجائر؛  حامالت 
رطبا(فئة  التبغ  تبقي  بوسیلة  مجھز  للسجائر 

 .(34
In the name of: Faberge Limited  بأسم : فابیرغ لیمیتد
Address: Walker House P.O. Box 
908GT, Mary Street, George Town, 
Grand Canyon, Cayman Islands 

العنوان : ولكر ھاوس - ص.ب 908 جي تي ، 
ماري ستریت ، جورج تاون ، غراند كانیون ، 

جزر كیمان 
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت

 2989760/1



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(856)

Trade Mark No.:13895   13895 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Retail services 
including retail services relating to 
the sale of precious stones, jewellery, 
perfumes cosmetics, leather goods, 
luggage, clothing, shoes, hats, food 
and drinks, stationary, magazines, 
glassware, silverware, pottery, 
cutlery, shaving implements, 
spectacles, sunglasses, mobile phones 
and accessories for mobile phones, 
furniture, mirrors, tobacco and 
smokers articles, textiles, bed and 
table covers, musical instruments, 
candles, Christmas decorations, 
games, toys and sporting goods; 
marketing of luxury buildings for 
residential, commercial, hospitality 
or retail purposes. 

فیھا  بما  بالتجزئة  البیع  خدمات   : اجل  من 
االحجار  ببیع  المتعلقة  بالتجزئة  البیع  خدمات 
الكریمة والمجوھرات والعطور والمستحضرات 
االمتعة  وحقائب  الجلدیة  والبضائع  التجمیلیة 
والمالبس واالحذیة والقبعات والطعام والشراب 
الزجاجیة  واالواني  والمجالت  والقرطاسیة 
وادوات  الفخاریة  واالواني  الفضیة  واالواني 
والنظارات  والنظارات  الحالقة  وادوات  القطع 
وملحقات  الخلیوي  الھاتف  واجھزة  الشمسیة 
للھاتف الخلیوي واالثاث والمرایا والتبغ ولوازم 
والموائد  االسرة  واغطیة  والنسیج  المدخنین 
واالالت الموسیقیة والشموع وزینة عید المیالد 
خدمات  الریاضیة؛  والبضائع  والدمى  وااللعاب 
او  سكنیة  الغراض  المترفة  االبنیة  تسویق 
بالتجزئة  البیع  لمخازن  او  فندقیة  او  تجاریة 

(فئة 35). 
In the name of: Faberge Limited  بأسم : فابیرغ لیمیتد
Address: Walker House P.O. Box 
908GT, Mary Street, George Town, 
Grand Canyon, Cayman Islands 

العنوان : ولكر ھاوس - ص.ب 908 جي تي ، 
ماري ستریت ، جورج تاون ، غراند كانیون ، 

جزر كیمان 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(857)

Trade Mark No.:13896   13896 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Insurance, financial 
affairs, monetary affairs, fund 
raising for charity; operation and 
management services for real estate. 

الشؤون  خدمات  التأمین،  خدمات   : اجل  من 
خدمات  النقدیة،  الشؤون  خدمات  المالیة، 
التبرعات  جمع  خدمات  العقاریة،  الشؤون 
وادارة  تشغیل  خدمات  الخیریة،  للمؤسسات 

العقارات (فئة 36). 
In the name of: Faberge Limited  بأسم : فابیرغ لیمیتد
Address: Walker House P.O. Box 
908GT, Mary Street, George Town, 
Grand Canyon, Cayman Islands 

العنوان : ولكر ھاوس - ص.ب 908 جي تي ، 
ماري ستریت ، جورج تاون ، غراند كانیون ، 

جزر كیمان 
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت

 2989760/1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(858)

Trade Mark No.:13897   13897 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 39  39 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ
In Respect of: transport services 
including limousine transport, 
provision of transport and cruises 
in ships and yachts, transport of 
passengers by air. 

من اجل : خدمات النقل بما فیھا النقل بسیارات 
والرحالت  النقل  توفیر  اللیموزین،خدمات 
نقل  خدمات  والیخوت،  السفن  في  البحریة 

المسافرین جوا (فئة 39). 

In the name of: Faberge Limited  بأسم : فابیرغ لیمیتد
Address: Walker House P.O. Box 
908GT, Mary Street, George Town, 
Grand Canyon, Cayman Islands 

العنوان : ولكر ھاوس - ص.ب 908 جي تي ، 
ماري ستریت ، جورج تاون ، غراند كانیون ، 

جزر كیمان 
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت

 2989760/1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(859)

Trade Mark No.:13898   13898 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Cultural activities, 
entertainment; provision of 
conference facilities, event 
management, leisure services & 
facilities. 

من اجل : ). الخدمات الثقافیة، خدمات الترفیھ؛ 
المناسبات،  ادارة  للمؤتمرات،  تسھیالت  توفیر 
(فئة  الفراغ  باوقات  تتعلق  وتسھیالت  خدمات 

 .(41

In the name of: Faberge Limited  بأسم : فابیرغ لیمیتد
Address: Walker House P.O. Box 
908GT, Mary Street, George Town, 
Grand Canyon, Cayman Islands 

العنوان : ولكر ھاوس - ص.ب 908 جي تي ، 
ماري ستریت ، جورج تاون ، غراند كانیون ، 

جزر كیمان 
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت

 2989760/1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(860)

Trade Mark No.:13899   13899 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 42  42 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Advisory services 
relating to building and property 
design, landscaping, interior design; 
design of furniture and furnishings; 
design of clothing and fashion 
accessories; design of chinaware, 
glassware and silverware; design of 
jewellery. 

بتصمیم  المتعلقة  النصح  خدمات   : اجل  من 
المناظر  ھندسة  خدمات  واالمالك،  االبنیة 
تصمیم  خدمات  الداخلي؛  والدیكور  الطبیعیة 
المالبس  تصمیم  خدمات  ؛  والتجھیزات  االثاث 
تصمیم  خدمات  السائدة؛  لالزیاء  وملحقات 
الزجاجیة  واالواني  الصینیة  الخزفیة  االواني 
المجوھرات  تصمیم  خدمات  الفضیة؛  واالواني 

(فئة 42). 
In the name of: Faberge Limited  بأسم : فابیرغ لیمیتد
Address: Walker House P.O. Box 
908GT, Mary Street, George Town, 
Grand Canyon, Cayman Islands 

العنوان : ولكر ھاوس - ص.ب 908 جي تي ، 
ماري ستریت ، جورج تاون ، غراند كانیون ، 

جزر كیمان 
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت

 2989760/1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(861)

Trade Mark No.:13900   13900 : العالمة التجاریة رقم
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In Class: 43  43 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Hotel and restaurant 
services; provision of temporary 
accommodation, food and drink. 

خدمات  والمطاعم؛  الفنادق  خدمات   : اجل  من 
توفیر وسائل الراحة المؤقتھ والطعام والشراب 

(فئة 43). 
In the name of: Faberge Limited  بأسم : فابیرغ لیمیتد
Address: Walker House P.O. Box 
908GT, Mary Street, George Town, 
Grand Canyon, Cayman Islands 

العنوان : ولكر ھاوس - ص.ب 908 جي تي ، 
ماري ستریت ، جورج تاون ، غراند كانیون ، 

جزر كیمان 
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت

 2989760/1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(862)

Trade Mark No.:13901   13901 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 44  44 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Hygienic and 
beauty care services; spa services, 
landscaping services (gardening). 

والجمال؛  بالصحة  العنایة  خدمات   : اجل  من 
البستنة  خدمات  ؛  المعدنیة  المنتجعات  خدمات 

المناظریة (فئة 44). 
In the name of: Faberge Limited  بأسم : فابیرغ لیمیتد
Address: Walker House P.O. Box 
908GT, Mary Street, George Town, 
Grand Canyon, Cayman Islands 

العنوان : ولكر ھاوس - ص.ب 908 جي تي ، 
ماري ستریت ، جورج تاون ، غراند كانیون ، 

جزر كیمان 
Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت

 2989760/1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(863)

In Class: 45  13902 : العالمة التجاریة رقم
Date: 06/08/2007  45 : في الصنف
In Respect of: Personal and social 
services rendered to others to meet 
the needs of individuals. 

التاریخ : 06/08/2007 
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In the name of: Faberge Limited  واالجتماعیة الشخصیة  الخدمات   : اجل  من 
االفراد(الفئة  لحاجات  تلبیة  لآلخرین  المقدمة 

 .(45
Address: Walker House P.O. Box 
908GT, Mary Street, George Town, 
Grand Canyon, Cayman Islands 

بأسم : فابیرغ لیمیتد 

Address for Services:    ، العنوان : ولكر ھاوس - ص.ب 908 جي تي
ماري ستریت ، جورج تاون ، غراند كانیون ، 

جزر كیمان 
In Class: 45  عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت

 2989760/1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(864)

Trade Mark No.:13903   13903 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 7  7 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Machines and machine 
tools; Electric kitchen machines; 
machines for food grinding and 
mixing; food and drink preparation 
machines; fruit juice extracting 
machines; meat mincer; blenders; 
food mixers; food processors; egg 
beater; electric coffee grinders; 
ordinary and automatic washing 
machines; washing dryers; drying 
machines; dyeing machines; vacuum 
cleaners, water heaters, parts and 
fitting for all the aforesaid goods. 

كھربائیة  أجھزة  الیة،  وعدد  االت   : اجل  من 
االالت  األغدیة،  وخلط  طحن  أجھزة  للمطبخ، 
عصارات  والشراب  الكھربائیة،  الطعام  اعداد 
مازجات  الخالطات،  اللحمة،  فرامات  الفواكة، 
الطعام، اجھزة معالجة الطعام، خفاقات  البیض، 
العادیة  الغساالت  الكھربائیة،  البن  مطاحن 
جالیات  الغسیل،  نشافات  واالتوماتیكیة، 
االت  الصباغة،  التجفیف،  االالت  الصحون، 
القطع  كافة  المیاه  سخانات  كھربائیة،  مكانس 

التبدیلیة لما ذكر انفا  . 

In the name of: Middle East Complex 
for Engineering and Electronic and 
Heavy Industries PLC 

بأسم : شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات 
المساھمة  الثقیلة  و  االلكترونیة  و  الھندسیة 

العامة المحدودة 
Address: Bayader Wadi El-Sir, the 
Main Street, LG Building, Amman, 
Jordan. 

العنوان : بیادر وادي السیر، الشارع الرئیسي 
بنایة إل جي، عمان / االردن. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 
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(865)

Trade Mark No.:13904   13904 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 11  11 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Apparatus for lighting, 
heating, drying, ventilating, cooking; 
all kind of stove; electric and gas 
ovens; Kitchen ranges (ovens); 
microwave ovens; refrigerating 
apparatus; domestic and industrial 
refrigerators; refrigerating rooms 
and units; air conditions; automatic 
thawing machines; water cooler; 
water heaters; hair dryers; toasters; 
ice makers; Freezers; electric fans 
(air-conditioning); hardening and 
freezing tunnels, parts and fitting for 
all the aforesaid goods. 

 ، التدفئة  اجھزة  االنارة،  اجھزة   : اجل  من 
الصوبات  التھویة،  اجھزة  التجفیف،  اجھزة 
افران  الغاز،  افران  الطھي،  اجھزة  بانواعھا، 
الكھرباء،  مواقد المطبخ (االفران)، المیكرویف، 
المنزلیة  (البرادات)  الثالجات  التبرید،  اجھزة 
والصناعیة، غرف ووحدات  التبرید، المكیفات، 
مبردات الماء، سخانات الماء، مجففات الشعر، 
جمادات  الثلج،  تصنیع  اجھزة  المحمصات، 
ساحبات  كھربائیة،  (فریزارات)،  مراوح 
التسخین  وأنابیب  قنوات  الھواء،  (شفاطات) 

والتبرید، كافة القطع التبدیلیة لما ذكر انفا . 

In the name of: Middle East Complex 
for Engineering and Electronic and 
Heavy Industries PLC 

بأسم : شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات 
المساھمة  الثقیلة  و  االلكترونیة  و  الھندسیة 

العامة المحدودة 
Address: Bayader Wadi El-Sir, the 
Main Street, LG Building, Amman, 
Jordan. 

العنوان : بیادر وادي السیر، الشارع الرئیسي 
بنایة إل جي، عمان / االردن. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(866)

Trade Mark No.:13905   13905 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 7  7 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ
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In Respect of: Machines and machine 
tools; Electric kitchen machines; 
machines for food grinding and 
mixing; food and drink preparation 
machines; fruit juice extracting 
machines; meat mincer; blenders; 
food mixers; food processors; egg 
beater; electric coffee grinders; 
ordinary and automatic washing 
machines; washing dryers; drying 
machines; dyeing machines; vacuum 
cleaners, water heaters, parts and 
fitting for all the aforesaid goods. 

كھربائیة  أجھزة  الیة،  وعدد  االت   : اجل  من 
االالت  األغدیة،  وخلط  طحن  أجھزة  للمطبخ، 
عصارات  والشراب  الكھربائیة،  الطعام  اعداد 
مازجات  الخالطات،  اللحمة،  فرامات  الفواكة، 
الطعام، اجھزة معالجة الطعام، خفاقات  البیض، 
العادیة  الغساالت  الكھربائیة،  البن  مطاحن 
جالیات  الغسیل،  نشافات  واالتوماتیكیة، 
االت  الصباغة،  التجفیف،  االالت  الصحون، 
القطع  كافة  المیاه  سخانات  كھربائیة،  مكانس 

التبدیلیة لما ذكر انفا  . 

In the name of: Middle East Complex 
for Engineering and Electronic and 
Heavy Industries PLC 

بأسم : شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات 
المساھمة  الثقیلة  و  االلكترونیة  و  الھندسیة 

العامة المحدودة 
Address: Bayader Wadi El-Sir, the 
Main Street, LG Building, Amman, 
Jordan. 

العنوان : بیادر وادي السیر، الشارع الرئیسي 
بنایة إل جي، عمان / االردن. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(867)

Trade Mark No.:13906   13906 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Electronic equipment 
and apparatus; cameras (photography); 
monitors (computer hardware); electric 
irons; recording apparatus; videos; 
televisions; receivers; wireless apparatus; 
video cameras; electric lighter; 
electric hearth; electric batteries and 
rechargeable batteries, apparatus for 
recording, transmission or reproduction 
of sound or images, magnetic data 
carriers, recording discs, fax machine, 
parts and fitting for all the aforesaid 
goods. 

الكھربائیة،  والمعدات  االجھزة   : اجل  من 
المكاوي  الكومبیوتر،  شاشات  الكامیرات، 
الفیدیو،  التلفزیون،  تسجیل،  االت  الكھربائیة، 
الفیدیو،  كامیرات  السلكیة،  اجھزة  الرسیفر، 
قداحات كھربائیة، المدفأه الكھربائیة، البطاریات 
 الكھربائیة و البطاریات القابلة للشحن، معدات 
أو  الصوت  تصنیع  إعادة  أو  وإرسال  للتسجیل 
وأقراص  الممغنطة  البیانات  حامالت  الصور، 
التبدیلیة  القطع  كافة  الفاكس  اجھزة  التسجیل، 

لما ذكر انفا . 
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In the name of: Middle East Complex 
for Engineering and Electronic and 
Heavy Industries PLC 

بأسم : شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات 
المساھمة  الثقیلة  و  االلكترونیة  و  الھندسیة 

العامة المحدودة 
Address: Bayader Wadi El-Sir, the 
Main Street, LG Building, Amman, 
Jordan. 

العنوان : بیادر وادي السیر، الشارع الرئیسي 
بنایة إل جي، عمان / االردن. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(868)

Trade Mark No.:13907   13907 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 11  11 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Apparatus for lighting, 
heating, drying, ventilating, cooking; 
all kind of stove; electric and gas 
ovens; Kitchen ranges (ovens); 
microwave ovens; refrigerating 
apparatus; domestic and industrial 
refrigerators; refrigerating rooms 
and units; air conditions; automatic 
thawing machines; water cooler; 
water heaters; hair dryers; toasters; 
ice makers; Freezers; electric fans 
(air-conditioning); hardening and 
freezing tunnels, parts and fitting for 
all the aforesaid goods. 

 ، التدفئة  اجھزة  االنارة،  اجھزة   : اجل  من 
الصوبات  التھویة،  اجھزة  التجفیف،  اجھزة 
افران  الغاز،  افران  الطھي،  اجھزة  بانواعھا، 
الكھرباء،  مواقد المطبخ (االفران)، المیكرویف، 
المنزلیة  (البرادات)  الثالجات  التبرید،  اجھزة 
والصناعیة، غرف ووحدات  التبرید، المكیفات، 
مبردات الماء، سخانات الماء، مجففات الشعر، 
جمادات  الثلج،  تصنیع  اجھزة  المحمصات، 
ساحبات  كھربائیة،  (فریزارات)،  مراوح 
التسخین  وأنابیب  قنوات  الھواء،  (شفاطات) 

والتبرید، كافة القطع التبدیلیة لما ذكر انفا . 

In the name of: Middle East Complex 
for Engineering and Electronic and 
Heavy Industries PLC 

بأسم : شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات 
المساھمة  الثقیلة  و  االلكترونیة  و  الھندسیة 

العامة المحدودة 
Address: Bayader Wadi El-Sir, the 
Main Street, LG Building, Amman, 
Jordan. 

العنوان : بیادر وادي السیر، الشارع الرئیسي 
بنایة إل جي، عمان / االردن. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 
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(869)

Trade Mark No.:13908   13908 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 7  7 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Machines and machine 
tools; Electric kitchen machines; 
machines for food grinding and 
mixing; food and drink preparation 
machines; fruit juice extracting 
machines; meat mincer; blenders; 
food mixers; food processors; egg 
beater; electric coffee grinders; 
ordinary and automatic washing 
machines; washing dryers; drying 
machines; dyeing machines; vacuum 
cleaners, water heaters, parts and 
fitting for all the aforesaid goods. 

كھربائیة  أجھزة  الیة،  وعدد  االت   : اجل  من 
االالت  األغدیة،  وخلط  طحن  أجھزة  للمطبخ، 
عصارات  والشراب  الكھربائیة،  الطعام  اعداد 
مازجات  الخالطات،  اللحمة،  فرامات  الفواكة، 
الطعام، اجھزة معالجة الطعام، خفاقات  البیض، 
العادیة  الغساالت  الكھربائیة،  البن  مطاحن 
جالیات  الغسیل،  نشافات  واالتوماتیكیة، 
االت  الصباغة،  التجفیف،  االالت  الصحون، 
القطع  كافة  المیاه  سخانات  كھربائیة،  مكانس 

التبدیلیة لما ذكر انفا  . 

In the name of: Middle East Complex 
for Engineering and Electronic and 
Heavy Industries PLC 

بأسم : شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات 
المساھمة  الثقیلة  و  االلكترونیة  و  الھندسیة 

العامة المحدودة 
Address: Bayader Wadi El-Sir, the 
Main Street, LG Building, Amman, 
Jordan. 

العنوان : بیادر وادي السیر، الشارع الرئیسي 
بنایة إل جي، عمان / االردن. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(870)

Trade Mark No.:13909   13909 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Electronic equipment 
and apparatus; cameras (photography); 
monitors (computer hardware); electric 
irons; recording apparatus; videos; 
televisions; receivers; wireless apparatus; 
video cameras; electric lighter; 
electric hearth; electric batteries and 
rechargeable batteries, apparatus for 
recording, transmission or reproduction 
of sound or images, magnetic data 
carriers, recording discs, fax machine, 
parts and fitting for all the aforesaid 
goods. 

الكھربائیة،  والمعدات  االجھزة   : اجل  من 
المكاوي  الكومبیوتر،  شاشات  الكامیرات، 
الفیدیو،  التلفزیون،  تسجیل،  االت  الكھربائیة، 
الفیدیو،  كامیرات  السلكیة،  اجھزة  الرسیفر، 
قداحات كھربائیة، المدفأه الكھربائیة، البطاریات 
 الكھربائیة و البطاریات القابلة للشحن، معدات 
أو  الصوت  تصنیع  إعادة  أو  وإرسال  للتسجیل 
وأقراص  الممغنطة  البیانات  حامالت  الصور، 
التبدیلیة  القطع  كافة  الفاكس  اجھزة  التسجیل، 

لما ذكر انفا . 

In the name of: Middle East Complex 
for Engineering and Electronic and 
Heavy Industries PLC 

بأسم : شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات 
المساھمة  الثقیلة  و  االلكترونیة  و  الھندسیة 

العامة المحدودة 
Address: Bayader Wadi El-Sir, the 
Main Street, LG Building, Amman, 
Jordan. 

العنوان : بیادر وادي السیر، الشارع الرئیسي 
بنایة إل جي، عمان / االردن. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(871)

Trade Mark No.:13910   13910 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 11  11 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Apparatus for lighting, 
heating, drying, ventilating, cooking; 
all kind of stove; electric and gas ovens; 
Kitchen ranges (ovens); microwave 
ovens; refrigerating apparatus; 
domestic and industrial refrigerators; 
refrigerating rooms and units; air 
conditions; automatic thawing machines; 
water cooler; water heaters; hair dryers; 
toasters; ice makers; Freezers; electric 
fans (air-conditioning); hardening and 
freezing tunnels, parts and fitting for all 
the aforesaid goods. 

 ، التدفئة  اجھزة  االنارة،  اجھزة   : اجل  من 
الصوبات  التھویة،  اجھزة  التجفیف،  اجھزة 
افران  الغاز،  افران  الطھي،  اجھزة  بانواعھا، 
الكھرباء،  مواقد المطبخ (االفران)، المیكرویف، 
المنزلیة  (البرادات)  الثالجات  التبرید،  اجھزة 
والصناعیة، غرف ووحدات  التبرید، المكیفات، 
مبردات الماء، سخانات الماء، مجففات الشعر، 
جمادات  الثلج،  تصنیع  اجھزة  المحمصات، 
ساحبات  كھربائیة،  (فریزارات)،  مراوح 
التسخین  وأنابیب  قنوات  الھواء،  (شفاطات) 

والتبرید، كافة القطع التبدیلیة لما ذكر انفا . 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In the name of: Middle East Complex 
for Engineering and Electronic and 
Heavy Industries PLC 

بأسم : شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات 
المساھمة  الثقیلة  و  االلكترونیة  و  الھندسیة 

العامة المحدودة 
Address: Bayader Wadi El-Sir, the 
Main Street, LG Building, Amman, 
Jordan. 

العنوان : بیادر وادي السیر، الشارع الرئیسي 
بنایة إل جي، عمان / االردن. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(872)

Trade Mark No.:13911   13911 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 7  7 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Machines and machine 
tools; Electric kitchen machines; 
machines for food grinding and 
mixing; food and drink preparation 
machines; fruit juice extracting 
machines; meat mincer; blenders; 
food mixers; food processors; egg 
beater; electric coffee grinders; 
ordinary and automatic washing 
machines; washing dryers; drying 
machines; dyeing machines; vacuum 
cleaners, water heaters, parts and 
fitting for all the aforesaid goods. 

كھربائیة  أجھزة  الیة،  وعدد  االت   : اجل  من 
االالت  األغدیة،  وخلط  طحن  أجھزة  للمطبخ، 
عصارات  والشراب  الكھربائیة،  الطعام  اعداد 
مازجات  الخالطات،  اللحمة،  فرامات  الفواكة، 
الطعام، اجھزة معالجة الطعام، خفاقات  البیض، 
العادیة  الغساالت  الكھربائیة،  البن  مطاحن 
جالیات  الغسیل،  نشافات  واالتوماتیكیة، 
االت  الصباغة،  التجفیف،  االالت  الصحون، 
القطع  كافة  المیاه  سخانات  كھربائیة،  مكانس 

التبدیلیة لما ذكر انفا  . 

In the name of: Middle East Complex 
for Engineering and Electronic and 
Heavy Industries PLC 

بأسم : شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات 
المساھمة  الثقیلة  و  االلكترونیة  و  الھندسیة 

العامة المحدودة 
Address: Bayader Wadi El-Sir, the 
Main Street, LG Building, Amman, 
Jordan. 

العنوان : بیادر وادي السیر، الشارع الرئیسي 
بنایة إل جي، عمان / االردن. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(873)

Trade Mark No.:13912   13912 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Electronic 
equipment and apparatus; cameras 
(photography); monitors (computer 
hardware); electric irons; recording 
apparatus; videos; televisions; 
receivers; wireless apparatus; video 
cameras; electric lighter; electric 
hearth; electric batteries and 
rechargeable batteries, apparatus 
for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, 
magnetic data carriers, recording 
discs, fax machine, parts and fitting 
for all the aforesaid goods. 

الكھربائیة،  والمعدات  االجھزة   : اجل  من 
المكاوي  الكومبیوتر،  شاشات  الكامیرات، 
الفیدیو،  التلفزیون،  تسجیل،  االت  الكھربائیة، 
الفیدیو،  كامیرات  السلكیة،  اجھزة  الرسیفر، 
قداحات كھربائیة، المدفأه الكھربائیة، البطاریات 
 الكھربائیة و البطاریات القابلة للشحن، معدات 
أو  الصوت  تصنیع  إعادة  أو  وإرسال  للتسجیل 
وأقراص  الممغنطة  البیانات  حامالت  الصور، 
التبدیلیة  القطع  كافة  الفاكس  اجھزة  التسجیل، 

لما ذكر انفا . 

In the name of: Middle East Complex 
for Engineering and Electronic and 
Heavy Industries PLC 

بأسم : شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات 
المساھمة  الثقیلة  و  االلكترونیة  و  الھندسیة 

العامة المحدودة 
Address: Bayader Wadi El-Sir, the 
Main Street, LG Building, Amman, 
Jordan. 

العنوان : بیادر وادي السیر، الشارع الرئیسي 
بنایة إل جي، عمان / االردن. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(874)

Trade Mark No.:13913   13913 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 11  11 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Apparatus for lighting, 
heating, drying, ventilating, cooking; 
all kind of stove; electric and gas ovens; 
Kitchen ranges (ovens); microwave 
ovens; refrigerating apparatus; 
domestic and industrial refrigerators; 
refrigerating rooms and units; air 
conditions; automatic thawing machines; 
water cooler; water heaters; hair dryers; 
toasters; ice makers; Freezers; electric 
fans (air-conditioning); hardening and 
freezing tunnels, parts and fitting for all 
the aforesaid goods. 

 ، التدفئة  اجھزة  االنارة،  اجھزة   : اجل  من 
الصوبات  التھویة،  اجھزة  التجفیف،  اجھزة 
افران  الغاز،  افران  الطھي،  اجھزة  بانواعھا، 
الكھرباء،  مواقد المطبخ (االفران)، المیكرویف، 
المنزلیة  (البرادات)  الثالجات  التبرید،  اجھزة 
والصناعیة، غرف ووحدات  التبرید، المكیفات، 
مبردات الماء، سخانات الماء، مجففات الشعر، 
جمادات  الثلج،  تصنیع  اجھزة  المحمصات، 
ساحبات  كھربائیة،  (فریزارات)،  مراوح 
التسخین  وأنابیب  قنوات  الھواء،  (شفاطات) 

والتبرید، كافة القطع التبدیلیة لما ذكر انفا . 
In the name of: Middle East Complex 
for Engineering and Electronic and 
Heavy Industries PLC 

بأسم : شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات 
المساھمة  الثقیلة  و  االلكترونیة  و  الھندسیة 

العامة المحدودة 
Address: Bayader Wadi El-Sir, the 
Main Street, LG Building, Amman, 
Jordan. 

العنوان : بیادر وادي السیر، الشارع الرئیسي 
بنایة إل جي، عمان / االردن. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(875)

Trade Mark No.:13914   13914 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 11  11 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Apparatus for lighting, 
heating, drying, ventilating, cooking; 
all kind of stove; electric and gas ovens; 
Kitchen ranges (ovens); microwave 
ovens; refrigerating apparatus; 
domestic and industrial refrigerators; 
refrigerating rooms and units; air 
conditions; automatic thawing machines; 
water cooler; water heaters; hair dryers; 
toasters; ice makers; Freezers; electric 
fans (air-conditioning); hardening and 
freezing tunnels, parts and fitting for all 
the aforesaid goods. 

 ، التدفئة  اجھزة  االنارة،  اجھزة   : اجل  من 
الصوبات  التھویة،  اجھزة  التجفیف،  اجھزة 
افران  الغاز،  افران  الطھي،  اجھزة  بانواعھا، 
الكھرباء،  مواقد المطبخ (االفران)، المیكرویف، 
المنزلیة  (البرادات)  الثالجات  التبرید،  اجھزة 
والصناعیة، غرف ووحدات  التبرید، المكیفات، 
مبردات الماء، سخانات الماء، مجففات الشعر، 
جمادات  الثلج،  تصنیع  اجھزة  المحمصات، 
ساحبات  كھربائیة،  (فریزارات)،  مراوح 
التسخین  وأنابیب  قنوات  الھواء،  (شفاطات) 

والتبرید، كافة القطع التبدیلیة لما ذكر انفا . 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In the name of: Middle East Complex 
for Engineering and Electronic and 
Heavy Industries PLC 

بأسم : شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات 
المساھمة  الثقیلة  و  االلكترونیة  و  الھندسیة 

العامة المحدودة 
Address: Bayader Wadi El-Sir, the 
Main Street, LG Building, Amman, 
Jordan. 

العنوان : بیادر وادي السیر، الشارع الرئیسي 
بنایة إل جي، عمان / االردن. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(876)

Trade Mark No.:13915   13915 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Electronic 
equipment and apparatus; cameras 
(photography); monitors (computer 
hardware); electric irons; recording 
apparatus; videos; televisions; 
receivers; wireless apparatus; video 
cameras; electric lighter; electric 
hearth; electric batteries and 
rechargeable batteries, apparatus 
for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, 
magnetic data carriers, recording 
discs, fax machine, parts and fitting 
for all the aforesaid goods. 

الكھربائیة،  والمعدات  االجھزة   : اجل  من 
المكاوي  الكومبیوتر،  شاشات  الكامیرات، 
الفیدیو،  التلفزیون،  تسجیل،  االت  الكھربائیة، 
الفیدیو،  كامیرات  السلكیة،  اجھزة  الرسیفر، 
قداحات كھربائیة، المدفأه الكھربائیة، البطاریات 
 الكھربائیة و البطاریات القابلة للشحن، معدات 
أو  الصوت  تصنیع  إعادة  أو  وإرسال  للتسجیل 
وأقراص  الممغنطة  البیانات  حامالت  الصور، 
التبدیلیة  القطع  كافة  الفاكس  اجھزة  التسجیل، 

لما ذكر انفا . 

In the name of: Middle East Complex 
for Engineering and Electronic and 
Heavy Industries PLC 

بأسم : شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات 
المساھمة  الثقیلة  و  االلكترونیة  و  الھندسیة 

العامة المحدودة 
Address: Bayader Wadi El-Sir, the 
Main Street, LG Building, Amman, 
Jordan. 

العنوان : بیادر وادي السیر، الشارع الرئیسي 
بنایة إل جي، عمان / االردن. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(877)

Trade Mark No.:13916   13916 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 7  7 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Machines and machine 
tools; Electric kitchen machines; 
machines for food grinding and 
mixing; food and drink preparation 
machines; fruit juice extracting 
machines; meat mincer; blenders; 
food mixers; food processors; egg 
beater; electric coffee grinders; 
ordinary and automatic washing 
machines; washing dryers; drying 
machines; dyeing machines; vacuum 
cleaners, water heaters, parts and 
fitting for all the aforesaid goods. 

كھربائیة  أجھزة  الیة،  وعدد  االت   : اجل  من 
االالت  األغدیة،  وخلط  طحن  أجھزة  للمطبخ، 
عصارات  والشراب  الكھربائیة،  الطعام  اعداد 
مازجات  الخالطات،  اللحمة،  فرامات  الفواكة، 
الطعام، اجھزة معالجة الطعام، خفاقات  البیض، 
العادیة  الغساالت  الكھربائیة،  البن  مطاحن 
جالیات  الغسیل،  نشافات  واالتوماتیكیة، 
االت  الصباغة،  التجفیف،  االالت  الصحون، 
القطع  كافة  المیاه  سخانات  كھربائیة،  مكانس 

التبدیلیة لما ذكر انفا  . 

In the name of: Middle East Complex 
for Engineering and Electronic and 
Heavy Industries PLC 

بأسم : شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات 
المساھمة  الثقیلة  و  االلكترونیة  و  الھندسیة 

العامة المحدودة 
Address: Bayader Wadi El-Sir, the 
Main Street, LG Building, Amman, 
Jordan. 

العنوان : بیادر وادي السیر، الشارع الرئیسي 
بنایة إل جي، عمان / االردن. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(878)

Trade Mark No.:13917   13917 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 7  7 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Machines and machine 
tools; Electric kitchen machines; 
machines for food grinding and mixing; 
food and drink preparation machines; 
fruit juice extracting machines; meat 
mincer; blenders; food mixers; food 
processors; egg beater; electric coffee 
grinders; ordinary and automatic 
washing machines; washing dryers; 
drying machines; dyeing machines; 
vacuum cleaners, water heaters, parts 
and fitting for all the aforesaid goods. 

كھربائیة  أجھزة  الیة،  وعدد  االت   : اجل  من 
االالت  األغدیة،  وخلط  طحن  أجھزة  للمطبخ، 
عصارات  والشراب  الكھربائیة،  الطعام  اعداد 
مازجات  الخالطات،  اللحمة،  فرامات  الفواكة، 
الطعام، اجھزة معالجة الطعام، خفاقات  البیض، 
العادیة  الغساالت  الكھربائیة،  البن  مطاحن 
جالیات  الغسیل،  نشافات  واالتوماتیكیة، 
االت  الصباغة،  التجفیف،  االالت  الصحون، 
القطع  كافة  المیاه  سخانات  كھربائیة،  مكانس 

التبدیلیة لما ذكر انفا  . 
In the name of: Middle East Complex 
for Engineering and Electronic and 
Heavy Industries PLC 

بأسم : شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات 
المساھمة  الثقیلة  و  االلكترونیة  و  الھندسیة 

العامة المحدودة 
Address: Bayader Wadi El-Sir, the 
Main Street, LG Building, Amman, 
Jordan. 

العنوان : بیادر وادي السیر، الشارع الرئیسي 
بنایة إل جي، عمان / االردن. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(879)

Trade Mark No.:13918   13918 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Electronic equipment 
and apparatus; cameras (photography); 
monitors (computer hardware); electric 
irons; recording apparatus; videos; 
televisions; receivers; wireless apparatus; 
video cameras; electric lighter; 
electric hearth; electric batteries and 
rechargeable batteries, apparatus for 
recording, transmission or reproduction 
of sound or images, magnetic data 
carriers, recording discs, fax machine, 
parts and fitting for all the aforesaid 
goods. 

الكھربائیة،  والمعدات  االجھزة   : اجل  من 
المكاوي  الكومبیوتر،  شاشات  الكامیرات، 
الفیدیو،  التلفزیون،  تسجیل،  االت  الكھربائیة، 
الفیدیو،  كامیرات  السلكیة،  اجھزة  الرسیفر، 
قداحات كھربائیة، المدفأه الكھربائیة، البطاریات 
 الكھربائیة و البطاریات القابلة للشحن، معدات 
أو  الصوت  تصنیع  إعادة  أو  وإرسال  للتسجیل 
وأقراص  الممغنطة  البیانات  حامالت  الصور، 
التبدیلیة  القطع  كافة  الفاكس  اجھزة  التسجیل، 

لما ذكر انفا . 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In the name of: Middle East Complex 
for Engineering and Electronic and 
Heavy Industries PLC 

بأسم : شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات 
المساھمة  الثقیلة  و  االلكترونیة  و  الھندسیة 

العامة المحدودة 
Address: Bayader Wadi El-Sir, the 
Main Street, LG Building, Amman, 
Jordan. 

العنوان : بیادر وادي السیر، الشارع الرئیسي 
بنایة إل جي، عمان / االردن. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(880)

Trade Mark No.:13919   13919 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 11  11 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Apparatus for lighting, 
heating, drying, ventilating, cooking; 
all kind of stove; electric and gas 
ovens; Kitchen ranges (ovens); 
microwave ovens; refrigerating 
apparatus; domestic and industrial 
refrigerators; refrigerating rooms 
and units; air conditions; automatic 
thawing machines; water cooler; 
water heaters; hair dryers; toasters; 
ice makers; Freezers; electric fans 
(air-conditioning); hardening and 
freezing tunnels, parts and fitting for 
all the aforesaid goods. 

 ، التدفئة  اجھزة  االنارة،  اجھزة   : اجل  من 
الصوبات  التھویة،  اجھزة  التجفیف،  اجھزة 
افران  الغاز،  افران  الطھي،  اجھزة  بانواعھا، 
الكھرباء،  مواقد المطبخ (االفران)، المیكرویف، 
المنزلیة  (البرادات)  الثالجات  التبرید،  اجھزة 
والصناعیة، غرف ووحدات  التبرید، المكیفات، 
مبردات الماء، سخانات الماء، مجففات الشعر، 
جمادات  الثلج،  تصنیع  اجھزة  المحمصات، 
ساحبات  كھربائیة،  (فریزارات)،  مراوح 
التسخین  وأنابیب  قنوات  الھواء،  (شفاطات) 

والتبرید، كافة القطع التبدیلیة لما ذكر انفا . 

In the name of: Middle East Complex 
for Engineering and Electronic and 
Heavy Industries PLC 

بأسم : شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات 
المساھمة  الثقیلة  و  االلكترونیة  و  الھندسیة 

العامة المحدودة 
Address: Bayader Wadi El-Sir, the 
Main Street, LG Building, Amman, 
Jordan. 

العنوان : بیادر وادي السیر، الشارع الرئیسي 
بنایة إل جي، عمان / االردن. 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(881)

Trade Mark No.:13920   13920 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 06/08/2007  06/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Electronic 
equipment and apparatus; cameras 
(photography); monitors (computer 
hardware); electric irons; recording 
apparatus; videos; televisions; 
receivers; wireless apparatus; video 
cameras; electric lighter; electric 
hearth; electric batteries and 
rechargeable batteries, apparatus 
for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, 
magnetic data carriers, recording 
discs, fax machine, parts and fitting 
for all the aforesaid goods. 

الكھربائیة،  والمعدات  االجھزة   : اجل  من 
المكاوي  الكومبیوتر،  شاشات  الكامیرات، 
الفیدیو،  التلفزیون،  تسجیل،  االت  الكھربائیة، 
الفیدیو،  كامیرات  السلكیة،  اجھزة  الرسیفر، 
قداحات كھربائیة، المدفأه الكھربائیة، البطاریات 
 الكھربائیة و البطاریات القابلة للشحن، معدات 
أو  الصوت  تصنیع  إعادة  أو  وإرسال  للتسجیل 
وأقراص  الممغنطة  البیانات  حامالت  الصور، 
التبدیلیة  القطع  كافة  الفاكس  اجھزة  التسجیل، 

لما ذكر انفا . 

In the name of: Middle East Complex 
for Engineering and Electronic and 
Heavy Industries PLC 

بأسم : شركة مجمع الشرق االوسط للصناعات 
المساھمة  الثقیلة  و  االلكترونیة  و  الھندسیة 

العامة المحدودة 
Address: Bayader Wadi El-Sir, the 
Main Street, LG Building, Amman, 
Jordan. 

العنوان : بیادر وادي السیر، الشارع الرئیسي 
بنایة إل جي، عمان / االردن. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(882)

Trade Mark No.:13921   13921 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 07/08/2007  07/08/2007 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Advertising; business 
management; management of 
trading and industrial activities; 
office functions; the bringing 
together, for the benefit of other, 
of a variety of goods (excluding 
the transport thereof), enabling 
customers to conveniently view and 
purchase those goods 

خدمات   , واالعالن  الدعایة  خدمات   : اجل  من 
ادارة االعمال , خدمات ادارة االنشطة التجاریة 
, خدمات  تشغیل المكاتب  خدمات   , والصناعیة 
تجھیز وعرض منتجات متنوعة (ماعدا نقلھا) 
لمصلحة االخرین وذلك لتمكین المستھلكین من 

معاینتھا وشرائھا بسھولة 

In the name of: Digital & Electronic 
Solutions Development Co. Ltd. 

بأسم : شركة تطویر الحلول الرقمیة وااللكترونیة 
المحدودة 

Address: P.O. Box: 76688, Khobar 
31952, Kingdom of Saudi Arabia 

 , الخبر 31952   , ب: 76688  ص   : العنوان 
المملكة العربیة السعودیة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(883)

Trade Mark No.:13922   13922 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 18  18 : في الصنف
Date: 08/08/2007  08/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Umbrellas, tote bags, 
backpacks, fanny packs, messenger 
bags, handbags, wallets and purses, 
athletic bags for travel, knapsacks, 
change purses, duffle bags, beach 
bags 

من اجل : المظالت، حقائب الید، حقائب الظھر، 
محافظ  المراسلین،  حقائب  الثمینة،  الحقائب 
الجیب، حقائب نسائیة، حقائب ریاضیة، حقائب 
حقائب  التغییر،  حقائب  النوم،  حقائب  السفر، 

التخییم، حقائب البحر 
In the name of: Viacom International 
Inc 

بأسم : فیاكوم انترناشونل انكو 

Address: New York, NY, USA  نیو  ، االمریكیة  المتحدة  الوالیات   : العنوان 
یورك، ن واي 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا – البیرة – مركز  البیرة
التجاري /ط6



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(884)

Trade Mark No.:13923   13923 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 28  28 : في الصنف
Date: 08/08/2007  08/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Games, And 
playthings, namely, card games, 
dart, dolls; inflatable toys; plush 
dolls; plush toys; action figures and 
accessories thereof; stand alone video 
game machine utilizing CD ROM S, 
stand alone video game machines, 
stand alone audio output game 
machine, and board game; sporting 
articles, namely, golf clubs, Baseballs, 
Footballs, Paddle Balls, Activity 
Balls, Baseball Bats; decorations for 
Christmas trees 

اللعب،  اوراق  واللعب،  االلعاب   : اجل  من 
اللعب  الفاخرة،  الدمى  للنفخ،  القابلة  اللعب 
العالمیة  الخیالیة  الشخصیات  العاب  الفاخرة، 
على  تعمل  التي  الفیدیو  العاب  وكمالیاتھا، 
نظام S‘ROM CD، اجھزة منفصلة لتشغیل 
وسائل االلعاب السمعیة ، العاب الطاولة، ادوات 
البیسبول،  الغولف،  لعبة  ادوات   ، ریاضیة 
 ، مطاطیة  كرات  القدم،  كرة  بیسبول،  مضارب 
كرات مجذاف، وادوات التزیین والزخارف التي 

تعلق على شجرة عید المیالد 

In the name of: Viacom International 
Inc 

بأسم : فیاكوم انترناشونل انكو 

Address: New York, NY, USA  نیو  ، االمریكیة  المتحدة  الوالیات   : العنوان 
یورك، ن واي 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا – البیرة – مركز  البیرة
التجاري /ط6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(885)

Trade Mark No.:13924   13924 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 08/08/2007  08/08/2007 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Television 
broadcasting services via cable, 
satellite and other means; cable 
radio broadcasting, cable radio 
transmission; mobile radio 
communication; wireless mobile 
phone telecommunication services 
and all types of mobile phone 
services; downloadable ring tones, 
music, MP3 s, graphics, video images 
for wireless mobile communication 
devices, wireless transmission of 
uploading and downloading ring 
tones, voice, music, MP3 s, graphics, 
video images, information, and news 
via a global computer network to 
a wireless mobile communication 
device; sending and receiving 
voice and text messages between 
wireless mobile communication 
devices; internet services which 
should be understood to include 
communication services, namely 
transmitting streamed sound and 
audio-visual-recording via the 
internet 

الكوابل  عبر شبكة  اجل : البث التلفزیوني  من 
والستالیت او وسائل اخرى ، البث االذاعي عبر 
الكوابل، خدمات الھواتف الجوالة ( المحمولة)، 
 s‘MP3  , موسیقى  للتحمیل،  القابلة  النغمات 
خاصة  فیدیو  افالم  و  صور  رسومات،   ،
بالموجات الالسلكیة،  بالھواتف النقالة، إرسال 
و  موسیقى  و  صوت  نغمات  وتحمیل  إرسال 
s‘MP3 و رسومات و صور فیدیو و معلومات 
خدمات  العالمیة،  الحاسوِب  شبكة  عبر  وأخبار 
االتصاالت الھاتفیة الالسلكیة المحمولة وجمیع 
واستقبال  ارسال  المحمولة،  الھواتف  خدمات 
االتصال  اجھزة  بین  ما  ونصیة  صوتیة  رسائل 
اللسلكیة، خدمات االنترنت التي تتضمن خدمات 
بصریة  اتصال وعلى االخص ارسال تسجیالت 

وسمعیة عن طریق اإلنترنت 

In the name of: Viacom International 
Inc 

بأسم : فیاكوم انترناشونل انكو 

Address: New York, NY, USA  نیو  ، االمریكیة  المتحدة  الوالیات   : العنوان 
یورك، ن واي 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا – البیرة – مركز  البیرة
التجاري /ط6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(886)

Trade Mark No.:13925   13925 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 08/08/2007  08/08/2007 : التاریخ
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In Respect of: Educational, teaching 
and training, entertainment, sporting 
and culture services, including 
production of radio and television 
programs; production of films 
and live entertainment features; 
production of animated motion 
pictures and television features; 
services relating to cinema and 
television studios; services relating 
to motion picture entertainment, 
television entertainment and to 
live entertainment performances 
and shows, services relating to the 
publication of books, magazines and 
periodicals; providing information 
on the applicant’s television 
programming services to multiple 
users via the world wide web or the 
internet or other online databases; 
production of dance shows, music 
shows and video award shows; 
comedy shows, game shows and 
video and sport events before live 
audiences which are broadcast live 
or taped for later broadcast; live 
musical concerts; TV news shows; 
organizing talent contests and 
music and television awards events; 
organizing and presenting displays of 
entertainments relating to style and 
fashion; providing information in the 
field of entertainment by means of 
global computer network. 

تدریسیة،  تعلیمیة،  تربویة،  اجل : خدمات  من 
تدریبیة، ترفیھیة، خدمات ثقافیة، ومن ضمنھا 
إنتاج  التلفزیونیة،  والبرامج  االذاعي  االنتاج 
برامج  إنتاج  مباشرة،  ترفیھیة  وبرامج  افالم 
الصور المتحركة، الخدمات التي تتعلق بالسینما 
وإستودیوھات االنتاج التلفزیوني، انتاج برامج 
التي  الترفیھیة  والبرامج  ترفیھیة  سینمائیة 
معارِض  خدمات  ومباشر،  حي  ببث  تعرض 
والمجاالت  الكتب  نشر  خدمات  الترفیھ، 
والدوریات توفیر معلومات عن خدمات برمجة 
تلفزیون الزبون للمستفیدین المتعددین من خالل 
شبكة االنترنت العالمیة او من خالل االنترنت او 
من خالل قواعد بینات اخرى متوفرة على شبكة 
االنترنت ، انتاج عروض رقص فنیة او عروض 
موسیقیة وعروض التكریم المسجلة، عروض 
كومیدیة، انتاج العاب وفیدیو ومسابقات ریاضیة 
وقت  في  لبثھا  مسجلة  او  مباشرة  وتبث  حیة 
الحق، انتاج عروض المسابقات الریاضیة التي 
تسجل قبل ان تبث مباشرة للجمھور وعروض 
الحفالت الموسیقیة المباشرة او المسجلة للبث 
الالحق، عروض اخبار التلفاز، تنظیم عروض 
تقدیم  وعروض  المتمیزة  المواھب  ابراز 
شابھ  وما  االزیاء  عروض   ، والتكریم  الجوائز 
عن  الترفیھ  برامج  عن  المعومات  تزوید  ذلك، 

طریق شبكة الحاسوب العالمیة 

In the name of: Viacom International 
Inc 

بأسم : فیاكوم انترناشونل انكو 

Address: New York, NY, USA  نیو  ، االمریكیة  المتحدة  الوالیات   : العنوان 
یورك، ن واي 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا – البیرة – مركز  البیرة
التجاري /ط6
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(887)

مالحظة : ان تسجیل ھذه العالمة ال یعطي أصحابھا  الحق  المطلق باستخدام الكلمات و العبارات الوصفیھ 
ذات االستخدام العام

Trade Mark No.:13926   13926 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 09/08/2007  09/08/2007 : التاریخ
In Respect of: soaps;perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices 

من اجل : الصابون بأنواعھ وبرش الصابون- 
مواد  الطیارة-  الزیوت  العطریة–  الروائح 
األسنان  معاجین  الشعر-  ومحالیل  التزیین 

والحالقة- الشامبو. 
In the name of: sharikat S . O . C lel 
tajmeel aladieh al ammah 

للتجمیل العادیة  . سي  أو   . إس  بأسم : شركة 
العامة 

Address: al khaleel - douar al 
manara Tel: 2223195 / Mob.: 0599-
770421 

العنوان : الخلیل - دّوار المنارة - ت: 2223195 
- جوال: 770421-0599 

Address for Services:    :عنوان التبلیغ : الخلیل - دوار المنارة - جوال
 703241-0599

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(888)

Trade Mark No.:13927   13927 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 09/08/2007  09/08/2007 : التاریخ
In Respect of: chips  من اجل : مسلیات ذرة منفوش شیبس
In the name of: aljanoob mosalya co  .بأسم : شركة مسلیات الجنوب م. ض
Address: rahat - al - mantigah 
alsinaiah aljadidaha p. o. box 60 tel 
0505545949 

العنوان : رھط المصنع في المنطقة الصناعیة 
الجدیدة .ص . ب . 60 - 0505545949 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : الخلیل شارع واد التفاح عمارة
ناصر ا جانب المحافظة 
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(889)

Trade Mark No.:13930   13930 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 09/08/2007  09/08/2007 : التاریخ
In Respect of: tahini  من اجل : الطحینة
In the name of: sheriket alul ekhwan 
al tigariyh 

العادیة  التجاریة  اخوان  عالول  شركة   : بأسم 
العمة 

Address: zahi marmash lawfirm - 
nablus p.o. box 311 

 \ مرمش  زاھي  المحامي  مكتب   : العنوان 
نابلس 

Address for Services:    311 عنوان التبلیغ : نابلس ص .ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(890)

Trade Mark No.:13931   13931 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 12/08/2007  12/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Modelling for 
Advertising or Sales Promotion, 
advertising, promulgation, business 
administration and office tasks, 
Information Servise provided from 
a Computer database or by Internet 
or by other Electronic means, 
The provision of Information on 
Services& Goods through an on line 
computer network. 

من اجل : خدمات إعداد نماذج دعایة والترویج 
االعمال،  ادارة  والنشر،  االعالن   ، للمبیعات 
المعلوماتیة  الخدمات  المكتبیة،  المھمات 
عن  او  الحاسوب  بیانات  طریق  عن  المتوفرة 
االلكترونیة  بالطرق  او  االنترنت  شبكة  طریق 
عن  المنتجات  عن  المعلومات  توفیر   ، االخرى 

طریق شبكة حاسوب متصلة.. 

In the name of: Tamer “Ahmed 
Shhadeh” Khalil Qasim 

بأسم : تامر ”أحمد شحادة“ خلیل قاسم 

Address: AL-Bireh, AL-Bireh 
commercial Tower,6th floor 

التجاري/  البیرة  برج  البیرة،  البیرة   : العنوان 
ط6. 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا
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(891)

Trade Mark No.:13932   13932 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 43  43 : في الصنف
Date: 12/08/2007  12/08/2007 : التاریخ
In Respect of: providing food and 
drinks, to provide means of comfort 
and temporary accommodation 

 ، المشروبات  و  المأكوالت  توفیر   : اجل  من 
توفیر و سائل الراحة و المبیت المؤقت 

In the name of: Sherket Safeway 
Altejareya Almosahema 
Alkhosousyeh Almahdouda 

المساھمة  التجاریة  سیفویة  شركة   : بأسم 
الخصوصیة المحدودة . 

Address: al- bireh  العنوان : البیرة
Address for Services :  al- bireh  مركز  – البالوع   – البیرة   : التبلیغ  عنوان 

النعمان  التجاري 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(892)

Trade Mark No.:13934   13934 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 13/08/2007  13/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Toilet paper; 
disposable diapers; plastic materials 
for packaging 

من اجل : ورق التوالیت، حفاضات معدة للطرح 
بعد االستعمال، مواد بالستیكیة للتغلیف. 

In the name of: Sano-Brunos 
Enterprises Ltd., (an Israeli company 

بأسم : سانو برونوز انتربرایسز لمیتد. (شركة 
اسرائیلیة) 

Address: Neve Neeman, Hod 
Hasharon, Israel 

العنوان : نیف نیمان، ھود ھاشرون، اسرائیل 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 
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(893)

Trade Mark No.:13935   13935 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 13/08/2007  13/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Sanitary preparations; 
fungicides, pesticides 

مبیدات  الصحیة،  المستحضرات   : اجل  من 
او  الجرذان  او  الذباب  ومبیدات  الفطریات 

الطالحب. 
In the name of: Sano-Brunos 
Enterprises Ltd., (an Israeli company 

بأسم : سانو برونوز انتربرایسز لمیتد. (شركة 
اسرائیلیة) 

Address: Neve Neeman, Hod 
Hasharon, Israel 

العنوان : نیف نیمان، ھود ھاشرون، اسرائیل 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(894)

Trade Mark No.:13936   13936 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 6  6 : في الصنف
Date: 14/08/2007  14/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Safes; electronic safes; 
safety boxes; parts and components 
for the aforesaid goods 

االمان  خزانات  االمان،  خزانات   : اجل  من 
والقطع  االجزاء  االمان،  صنادیق  االلكترونیة، 

للبضائع المذكورة 
In the name of: VingCard Elsafe AS  بأسم : فینغكارد السافھ ایھ اس
Address: Sophus Lies vei, 1523 Moss, 
Norway 

 , موس  العنوان : سوفوس لیس فیھ , 1523 
النرویج 

Address for Services:    AGIP - TMP Agents/  : التبلیغ  عنوان 
 P.O Box 3800 Al-Beereh
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(895)

Trade Mark No.:13937   13937 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 14/08/2007  14/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Magnetic cards, smart 
cards and proximity cards for safes; 
software for operating, managing 
and maintaining safes; handheld 
computers and devices for operating, 
managing and maintaining safes; 
keypads; card readers 

المغناطیسیة،  البطاقات  خزانات   : اجل  من 
لخزانات  المباشرة  والبطاقات  الذكیة  البطاقات 
االمان، برامج لتشغیل، الدارة وصیانة خزانات 
االمان، الكمبیوترات واالجھزة المحمولة یدویا 
خزانات  وصیانة  الدارة  لتشغیل،  تستعمل  التي 

االمان، وسادة المفاتیح، قارئات البطاقات 
In the name of: VingCard Elsafe AS  بأسم : فینغكارد السافھ ایھ اس
Address: Sophus Lies vei, 1523 Moss, 
Norway 

 , موس  العنوان : سوفوس لیس فیھ , 1523 
النرویج 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(896)

Trade Mark No.:13938   13938 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 34  34 : في الصنف
Date: 14/08/2007  14/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Cigarettes, tobacco 
products; matches, smokers’ articles 

عیدان   , التبغ  منتجات   , السجائر   : اجل  من 
الثقاب , مواد المدخنین 

In the name of: Karelia Tobacco 
Company Inc 

بأسم : كاریلیا توباكو كومباني انك 

Address: Athinon Street, 241 00, 
Kalamata, Greece 

كاالماتا,   ,241  00 ستریت,  اثینون   : العنوان 
الیونان 

Address for Services:    AGIP - TMP Agents/  : التبلیغ  عنوان 
 P.O Box 3800 Al-Beereh
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(897)

Trade Mark No.:13939   13939 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 34  34 : في الصنف
Date: 14/08/2007  14/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Cigarettes, tobacco 
products; matches, smokers’ articles 

عیدان   , التبغ  منتجات   , السجائر   : اجل  من 
الثقاب , مواد المدخنین 

In the name of: Karelia Tobacco 
Company Inc 

بأسم : كاریلیا توباكو كومباني انك 

Address: Athinon Street, 241 00, 
Kalamata, Greece 

كاالماتا,   ,241  00 ستریت,  اثینون   : العنوان 
الیونان 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(898)

Trade Mark No.:13940   13940 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 11  11 : في الصنف
Date: 14/08/2007  14/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Electric coffee 
machines, electric coffee percolators 

مفلترات  الكربائیة،  القھوة  اجھزة   : اجل  من 
القھوة الكھربائیة 

In the name of: Luigi Lavazza S.p.A.  .بأسم : لویغي الفازا اس.بي.ایھ
Address: Corso Novara 59, 10154 
Torino, Italy 

العنوان : كورسو نوفارا 59 , 10154 تورینو 
, ایطالیا 

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



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(899)

Trade Mark No.:13941   13941 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 14/08/2007  14/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Milk, milk based and 
milk derived products 

على  المعتمدة  المنتجات  الحلیب،   : اجل  من 
الحلیب ومشتقات الحلیب 

In the name of: Luigi Lavazza S.p.A.  .بأسم : لویغي الفازا اس.بي.ایھ
Address: Corso Novara 59, 10154 
Torino, Italy 

العنوان : كورسو نوفارا 59 , 10154 تورینو 
, ایطالیا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(900)

Trade Mark No.:13942   13942 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 14/08/2007  14/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Coffee, coffee blends, 
decaffeinated coffee and coffee 
extracts 

القھوة غیر  القھوة،  خالئط  اجل : القھوة،  من 
المحتویة على الكفایین ومستخلصات القھوة 

In the name of: Luigi Lavazza S.p.A.  .بأسم : لویغي الفازا اس.بي.ایھ
Address: Corso Novara 59, 10154 
Torino, Italy 

العنوان : كورسو نوفارا 59 , 10154 تورینو 
, ایطالیا 

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



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(901)

Trade Mark No.:13943   13943 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 43  43 : في الصنف
Date: 14/08/2007  14/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Restaurants, coffee 
houses, catering of food and drink 

من اجل : خدمات المطاعم، اماكن تقدیم القھوة، 
تقدیم الطعام والشراب 

In the name of: Luigi Lavazza S.p.A.  .بأسم : لویغي الفازا اس.بي.ایھ
Address: Corso Novara 59, 10154 
Torino, Italy 

العنوان : كورسو نوفارا 59 , 10154 تورینو 
, ایطالیا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(902)

Trade Mark No.:13944   13944 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 15/08/2007  15/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Meat, fish, poultry and 
game, meat extracts, preserved, 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 

من اجل : اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن و 
خضروات  و  فواكھ   ، اللحم  خالصات   ، الصید 
(جیلي)  ھالم   ، ومطھوة  ومجففة  محفوظة 
واللبن  بالسكر،  مطبوخة  وفواكھ  ومربیات 
المعدة  والدھون  الزیوت   ، األلبان  ومنتجات 
لألكل، االغذیة المحفوظة والمخلالت، صلصات 

الفواكھ 
In the name of: Refined Food Co.  بأسم : شركة االطعمة الراقیة
Address: P.O. Box: 15736 Jeddah 
21454, Kingdom of Saudi Arabia 

 ,  21454  , جدة   15736 ب:  ص   : العنوان 
المملكة العربیة السعودیة 

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



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(903)

Trade Mark No.:13945   13945 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 15/08/2007  15/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee, flour and preparations made 
from cereals, bread, biscuits, pies, 
and confectionery, ices, bees honey, 
black honey, yeast, salt, mustard; 
vinegar, spices, condiments, sauces, 
noodles, ice, baking powder 

من اجل : البن والشاي والكاكاو والسكر واألرز 
الدقیق   ، الصناعي  والبن  والساجو  والتابیوكا 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب و الخبز 
والحلویات  والحلویات  والفطائر  البسكویت  و 
المثلجة ، عسل النحل والعسل االسود، الخمیرة 
والتوابل  البھارات  والخل،  والخردل  الملح   ،
والصلصة والمكرونة، الثلج ، مسحوق الخبیز. 

In the name of: Refined Food Co.  بأسم : شركة االطعمة الراقیة
Address: P.O. Box: 15736 Jeddah 
21454, Kingdom of Saudi Arabia 

 ,  21454  , جدة   15736 ب:  ص   : العنوان 
المملكة العربیة السعودیة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(904)

Trade Mark No.:13946   13946 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 15/08/2007  15/08/2007 : التاریخ
In Respect of: martadela  من اجل : المرتدیال
In the name of: shrekat el salwa 
llestethmar wmentwjat al kadaeyh 

والمنتوجات  لالستثمار  السلوى  شركة   : بأسم 
الغذائیة المسھمة الخصوصیة المحدودة 

Address: ramalla  المنطقة  - بیتونیا   - اهللا  رام   : العنوان 
الصناعیة 

Address for Services:    تلفون امیة  عمارة   \ اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
 2954410



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(905)

Trade Mark No.:13947   13947 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 25  25 : في الصنف
Date: 16/08/2007  16/08/2007 : التاریخ
In Respect of:(SHOES )All kinds 
of leather plastic medical and sport 
shoes 

الجلدیة  األحذیة   ( االحذیة   )  : اجل  من 
والبالستیكیة بكافة أنواعھا والشباشب واألحذیة 

الطبیةواألحذیة الریاضیة. 
In the name of: Sharikat Roval Lel 
Ahzieh Al-Adieh Al-Ammah 

بأسم : شركة روفال لألحذیة العادیة العامة 

Address: Al-Khaleel - Sharie  Al-
Jamiah - Tel:2214614 - Mob.:0599-
830018 

ت:   - الجامعة  شارع   - الخلیل   : العنوان 
2214614 - جوال: 830018-0599 

Address for Services:    - عنوان التبلیغ : الخلیل - شارع الملك فیصل
جوال : 880857-0599 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(906)

Trade Mark No.:13948   13948 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ
من اجل : الھواتف الخلویة، ھواتف الرادیو، المنظمات االلكترونیة واالضافات ذات الصلة للبضائع 
المذكورة، خاصة، أطقم الرأس،المیكرفونات، المجھار، حقائب الحمل، مشابك القشط، رزمة برامج 
استقبال الصوت، الصور، الفیدیو  الكمببوتر ورزمة البرامج المستخدمة لنقل او اعادة انتاج او 
استعمال والوصول  تسھیل  و  لتعزیز  و  االطراف  بین  نظام  او  االتصاالت  شبكة  عبر  البیانات  او 
الى شبكات الكمبیوتر و شبكات الھواتف، رزمة برامج الكمبیوتر لالستعمال في االغراض العامة 
الدارة البیانات. رزمة برامج الكمبیوتر للتجارة االلكترونیة لتمكن المستخدمین من وضع طلباتھم 
او  عالمیة  كمبیوتر  شبكة  عبر  االكترونیة  التجارة  عملیات  مجال  في  الدفعات  تسدید  و  التجاریة 
شبكات االتصاالت، رزمة برامج الكمبیوتر لتدریب و انتاج الدعم للكمبیوتر والھواتف النقالة في 
مجال االتصاالت، رزمة برامج العاب الكمبیوتر للھواتف المركبة النقالة، رزمة برامج الكمبوتر 
والبرامج على ھیئة موسیقى، افالم، رسوم متحركة، كتب الكترونیة، رزمة برامج الكمبیوتر لتوزیع 
المعلومات ولتفعیل محتوى الوسائط المشتملة على نصوص، صور، فیدیو وصوت للمستخدمین في 
مجال االتصاالت. رزمة برامج الكمبیوتر والبرامج الدارة ولعملیات اجھزة االتصاالت الالسلكیة، 
رزمة برامج الكمبیوتر للوصول، للبحث، لفھرست والسترجاع المعلومات والبیانات من شبكات 
الكمبیوتر العالمیة و شبكات االتصاالت العالمیة، و للتصفح واالستكشاف عبر المواقع االلكترونیة 
البرید  و  القصیرة  الرسائل  واستقبال  الرسال  الكمبیوتر  برامج  رزمة  المذكورة،  الشبكات  على 
االلكتروني و لتصفیة غیر المعلومات من البیانات، مستقبالت ومرسالت مستقبالت الرادیو الرقمیة 
االلكترونیة  االلعاب  برامج  رزمة  والفیدیو،  الصور  الصوت،  البیانات،  عبر  لالتصال  المماثلة  و 
للھواتف المركبة النقالة، الكامیرات وخاصة الكامیرات الفوتوغرافیة، الكامیرات الرقمیة، كامیرات 
الصور الحركیة، كامیرات الفیدیو، االنطمة واالجھزة لعملیات النقد االلكترونیة، خاصة البطاقات 
االتصاالت،  الغراض  المستخدمة  البطاقات  الحاسبة،  االالت  الذكیة،  البطاقات  قارىء  الذكیة، 

جمیعھا المستخدمة مع اجھزة االتصاالت، وحدات التحدید العالمیة



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Cellular telephones, radio telephones, electronic organizers 
and related accessories for the foregoing goods, namely, headsets, 
microphones, speakers, carrying cases, and belt clips; computer software 
and programs used for transmission or reproducing or receiving of sound, 
images, video or data over a telecommunications network or system between 
terminals and for enhancing and facilitating use and access to computer 
networks and telephone networks; computer software for use in general 
purpose database management; computer e-commerce software to allow 
user to place orders and make payments in the field of electronic business 
transactions via a global computer network or telecommunications network; 
computer software for training and product support for computers and 
mobile phones in the field of communications; computer game software for 
mobile handsets; computer software and programs featuring music, movies, 
animation, electronic books; computer software for the distribution of 
information and interactive multimedia content containing text, images, video 
and sound to users in the field of communications; computer software and 
programs for the management and operations of wireless telecommunications 
devices; computer software for accessing, searching, indexing and 
retrieving information and data from global computer network and global 
communication networks, and for browsing and navigating through web 
sites on said networks; computer software for sending and receiving short 
messages and electronic mail and for filtering non-information from the 
data; analog and digital radio transceivers or receivers for data, voice, 
image and video communication; electronic game software for mobile 
handsets; cameras, namely photographic cameras, digital cameras, motion 
picture cameras, video cameras; systems and apparatus for electric money 
transactions, namely smart cards, smart card readers; calculators; cards for 
communications purposes, all for use with the communications apparatus; 
global positioning units 
In the name of: Mobile 
Telecommunications Company 
(KSC) 

بأسم : شركة االتصاالت المتنقلة (ش م ك) 

Address: Shuweikh Residential, 
Block B6, Airport Street, Building 
80023, Kuwait 

بي6, شارع  قطعة  العنوان : الشویخ السكنیة, 
المطار, مبنى 80023, الكویت 

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



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(907)

Trade Mark No.:13949   13949 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Telecommunication 
services 

من اجل : خدمات االتصاالت 

In the name of: Mobile 
Telecommunications Company 
(KSC) 

بأسم : شركة االتصاالت المتنقلة (ش م ك) 

Address: Shuweikh Residential, 
Block B6, Airport Street, Building 
80023, Kuwait 

بي6, شارع  قطعة  العنوان : الشویخ السكنیة, 
المطار, مبنى 80023, الكویت 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(908)

Trade Mark No.:13950   13950 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ
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); playing 
cards; printers’ type; printing blocks 

(الكرتون)  المقوى  والورق  الورق   : اجل  من 
غیر  المواد  ھذه  من  المصنوعة  واألصناف 
المطبوعات   ، أخرى  فئات  في  المصنفة 
الفوتوغرافیة  الصور   ، الكتب  تجلید  ومواد 
في  المستعملة  الالصقة  المواد   ، القرطاسیة   ،
األدوات   ، المنزلیة  لألغراض  أو  القرطاسیة 
 ، والدھان  التلوین  فرش   ، بالفنانین  الخاصة 
اآلالت الكاتبة ومستلزمات المكاتب (عدا األثاث) 
، المواد االرشادیة والتعلیمیة (عدا األجھزة) ، 
ضمن  المصنفة  (غیر  للتغلیف  بالستیكیة  مواد 
فئات أخرى) ، ورق اللعب ، حروف الطباعة ، 

االكالشیھات 
In the name of: Middle East News 
FZ-LLC 

بأسم : شركة میدل ایست نیوز – منطقة حرة 
ذ.م.م. 
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Address: MBC Building, Dubai, 
United Arab Emirates 

االمارات  دبي,  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(909)

Trade Mark No.:13951   13951 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Advertising, business 
management, business administration, 
office functions, advertising by television 
and radio, promotional advertising 
agencies, broadcast of advertising and 
commercial advertising, advertising by 
television 

ادارة  واإلعالن،  الدعایة  خدمات   : اجل  من 
األعمال  التجاریة،  األنشطة  إدارة  األعمال، 
التلفزیون  بواسطة  الدعایة  خدمات  المكتبیة، 
بث  الدعائي،  االعالن  وكاالت  واالذاعة، 
االعالن   ، التجاریة  واالعالنات  الدعایات 

بواسطة التلفزیون 
In the name of: Middle East News 
FZ-LLC 

بأسم : شركة میدل ایست نیوز – منطقة حرة 
ذ.م.م. 

Address: MBC Building, Dubai, 
United Arab Emirates 

االمارات  دبي,  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(910)

Trade Mark No.:13952   13952 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ
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 

البث،  خدمات  االتصاالت،  خدمات   : اجل  من 
خدمات بث االغاني واالفالم واالخبار والبرامج 
وشبكات  واالنترنت  النقال  الھاتف  طریق  عن 
الكمبیوتر العالمیة، خدمات بث االغاني واالفالم 
التلفزیون،  طریق  عن  والبرامج  واالخبار 
البث  االنترنت،  طریق  عن  البث  خدمات 
خدمات  التلفزیونیة،  البرامج  بث  التلفزیوني، 
الصحافة  وكاالت  خدمات  التلفزیونیة،  البرامج 

(اتصاالت) واالخبار 
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In the name of: Middle East News 
FZ-LLC 

بأسم : شركة میدل ایست نیوز – منطقة حرة 
ذ.م.م. 

Address: MBC Building, Dubai, 
United Arab Emirates 

االمارات  دبي,  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(911)

Trade Mark No.:13953   13953 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Education; providing 
of training; entertainment; sporting 
and cultural activities, production 
of songs, films, news, audio and 
audio visual programs on audio 
tapes and video tapes and computer 
discs; entertainment and television 
entertainment services; production 
of films and particularly television 
films, reproduction of television 
programs, leasing and renting 
services for cinema and television 
films, artistic agencies 

توفیر  خدمات  التعلیم،  خدمات   : اجل  من 
خدمات   ، والترفیھ  التسلیة  خدمات  التدریب، 
انتاج  خدمات  والثقافیة،  الریاضیة  األنشطة 
االغاني واالفالم واالخبار والبرامج المسموعة 
السمعیة  االشرطة  على  البصریة  والسمعیة 
خدمات  الكمبیوتر،  واقراص  الفیدیو  واشرطة 
انتاج  خدمات  التلفزیوني،  والترفیھ  الترفیھ 
خدمات  التلفزیونیة،  االفالم  وخاصة  االفالم 
تأجیر  خدمات  التلفزیون،  برامج  مونتاج 
والتلفزیونیة،  السینمائیة  االفالم  واستئجار 

الوكاالت الفنیة 

In the name of: Middle East News 
FZ-LLC 

بأسم : شركة میدل ایست نیوز – منطقة حرة 
ذ.م.م. 

Address: MBC Building, Dubai, 
United Arab Emirates 

االمارات  دبي,  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(912)

Trade Mark No.:13954   13954 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ
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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); playing 
cards; printers’ type; printing blocks 

(الكرتون)  المقوى  والورق  الورق   : اجل  من 
غیر  المواد  ھذه  من  المصنوعة  واألصناف 
المطبوعات   ، أخرى  فئات  في  المصنفة 
الفوتوغرافیة  الصور   ، الكتب  تجلید  ومواد 
في  المستعملة  الالصقة  المواد   ، القرطاسیة   ،
األدوات   ، المنزلیة  لألغراض  أو  القرطاسیة 
 ، والدھان  التلوین  فرش   ، بالفنانین  الخاصة 
اآلالت الكاتبة ومستلزمات المكاتب (عدا األثاث) 
، المواد االرشادیة والتعلیمیة (عدا األجھزة) ، 
ضمن  المصنفة  (غیر  للتغلیف  بالستیكیة  مواد 
فئات أخرى) ، ورق اللعب ، حروف الطباعة ، 

االكالشیھات 
In the name of: Middle East News 
FZ-LLC 

بأسم : شركة میدل ایست نیوز – منطقة حرة 
ذ.م.م. 

Address: MBC Building, Dubai, 
United Arab Emirates 

االمارات  دبي,  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(913)

Trade Mark No.:13955   13955 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Advertising, business 
management, business administration, 
office functions, advertising by television 
and radio, promotional advertising 
agencies, broadcast of advertising and 
commercial advertising, advertising by 
television 

ادارة  واإلعالن،  الدعایة  خدمات   : اجل  من 
األعمال  التجاریة،  األنشطة  إدارة  األعمال، 
التلفزیون  بواسطة  الدعایة  خدمات  المكتبیة، 
بث  الدعائي،  االعالن  وكاالت  واالذاعة، 
االعالن   ، التجاریة  واالعالنات  الدعایات 

بواسطة التلفزیون 
In the name of: Middle East News 
FZ-LLC 

بأسم : شركة میدل ایست نیوز – منطقة حرة 
ذ.م.م. 

Address: MBC Building, Dubai, 
United Arab Emirates 

االمارات  دبي,  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
العربیة المتحدة 

Address for Services:    AGIP - TMP Agents/  : التبلیغ  عنوان 
 P.O Box 3800 Al-Beereh
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(914)

Trade Mark No.:13956   13956 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ
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 

البث،  خدمات  االتصاالت،  خدمات   : اجل  من 
خدمات بث االغاني واالفالم واالخبار والبرامج 
وشبكات  واالنترنت  النقال  الھاتف  طریق  عن 
الكمبیوتر العالمیة، خدمات بث االغاني واالفالم 
التلفزیون،  طریق  عن  والبرامج  واالخبار 
البث  االنترنت،  طریق  عن  البث  خدمات 
خدمات  التلفزیونیة،  البرامج  بث  التلفزیوني، 
الصحافة  وكاالت  خدمات  التلفزیونیة،  البرامج 

(اتصاالت) واالخبار 
In the name of: Middle East News 
FZ-LLC 

بأسم : شركة میدل ایست نیوز – منطقة حرة 
ذ.م.م. 

Address: MBC Building, Dubai, 
United Arab Emirates 

االمارات  دبي,  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(915)

Trade Mark No.:13957   13957 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Education; providing of 
training; entertainment; sporting and 
cultural activities, production of songs, 
films, news, audio and audio visual 
programs on audio tapes and video 
tapes and computer discs; entertainment 
and television entertainment services; 
production of films and particularly 
television films, reproduction of television 
programs, leasing and renting services 
for cinema and television films, artistic 
agencies 

التدریب،  توفیر  خدمات  التعلیم،  خدمات   : اجل  من 
األنشطة  خدمات   ، والترفیھ  التسلیة  خدمات 
واالفالم  االغاني  خدمات انتاج  والثقافیة،  الریاضیة 
البصریة  والسمعیة  المسموعة  والبرامج  واالخبار 
واقراص  الفیدیو  واشرطة  السمعیة  االشرطة  على 
التلفزیوني،  والترفیھ  الترفیھ  خدمات  الكمبیوتر، 
التلفزیونیة،  االفالم  وخاصة  االفالم  انتاج  خدمات 
تأجیر  خدمات  التلفزیون،  برامج  مونتاج  خدمات 
واستئجار االفالم السینمائیة والتلفزیونیة، الوكاالت 

الفنیة 
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In the name of: Middle East News 
FZ-LLC 

بأسم : شركة میدل ایست نیوز – منطقة حرة 
ذ.م.م. 

Address: MBC Building, Dubai, 
United Arab Emirates 

االمارات  دبي,  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(916)

Trade Mark No.:13958   13958 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ
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); playing 
cards; printers’ type; printing blocks 

(الكرتون)  المقوى  والورق  الورق   : اجل  من 
غیر  المواد  ھذه  من  المصنوعة  واألصناف 
المطبوعات   ، أخرى  فئات  في  المصنفة 
الفوتوغرافیة  الصور   ، الكتب  تجلید  ومواد 
في  المستعملة  الالصقة  المواد   ، القرطاسیة   ،
األدوات   ، المنزلیة  لألغراض  أو  القرطاسیة 
 ، والدھان  التلوین  فرش   ، بالفنانین  الخاصة 
اآلالت الكاتبة ومستلزمات المكاتب (عدا األثاث) 
، المواد االرشادیة والتعلیمیة (عدا األجھزة) ، 
ضمن  المصنفة  (غیر  للتغلیف  بالستیكیة  مواد 
فئات أخرى) ، ورق اللعب ، حروف الطباعة ، 

االكالشیھات 
In the name of: MBC IP FZ-LLC  حرة بي (منطقة  أي  سي  بي  شركة ام  بأسم : 

ذ.م.م.) 
Address: MBC Building, Fifth Floor, 
Dubai, United Arab Emirates 

الخامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
دبي, االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(917)

Trade Mark No.:13959   13959 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ
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In Respect of: Advertising, 
business management, business 
administration, office functions, 
advertising by television and radio, 
promotional advertising agencies, 
broadcast of advertising and 
commercial advertising, advertising 
by television 

ادارة  واإلعالن،  الدعایة  خدمات   : اجل  من 
األعمال  التجاریة،  األنشطة  إدارة  األعمال، 
التلفزیون  بواسطة  الدعایة  خدمات  المكتبیة، 
بث  الدعائي،  االعالن  وكاالت  واالذاعة، 
االعالن   ، التجاریة  واالعالنات  الدعایات 

بواسطة التلفزیون 

In the name of: MBC IP FZ-LLC  حرة بي (منطقة  أي  سي  بي  شركة ام  بأسم : 
ذ.م.م.) 

Address: MBC Building, Fifth Floor, 
Dubai, United Arab Emirates 

الخامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
دبي, االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(918)

Trade Mark No.:13960   13960 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ
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 

البث،  خدمات  االتصاالت،  خدمات   : اجل  من 
خدمات بث االغاني واالفالم واالخبار والبرامج 
وشبكات  واالنترنت  النقال  الھاتف  طریق  عن 
الكمبیوتر العالمیة، خدمات بث االغاني واالفالم 
التلفزیون،  طریق  عن  والبرامج  واالخبار 
البث  االنترنت،  طریق  عن  البث  خدمات 
خدمات  التلفزیونیة،  البرامج  بث  التلفزیوني، 
الصحافة  وكاالت  خدمات  التلفزیونیة،  البرامج 

(اتصاالت) واالخبار 

In the name of: MBC IP FZ-LLC  حرة بي (منطقة  أي  سي  بي  شركة ام  بأسم : 
ذ.م.م.) 

Address: MBC Building, Fifth Floor, 
Dubai, United Arab Emirates 

الخامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
دبي, االمارات العربیة المتحدة 

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



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(919)

Trade Mark No.:13961   13961 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Education; providing 
of training; entertainment; sporting 
and cultural activities, production 
of songs, films, news, audio and 
audio visual programs on audio 
tapes and video tapes and computer 
discs; entertainment and television 
entertainment services; production 
of films and particularly television 
films, reproduction of television 
programs, leasing and renting 
services for cinema and television 
films, artistic agencies 

توفیر  خدمات  التعلیم،  خدمات   : اجل  من 
خدمات   ، والترفیھ  التسلیة  خدمات  التدریب، 
انتاج  خدمات  والثقافیة،  الریاضیة  األنشطة 
االغاني واالفالم واالخبار والبرامج المسموعة 
السمعیة  االشرطة  على  البصریة  والسمعیة 
خدمات  الكمبیوتر،  واقراص  الفیدیو  واشرطة 
انتاج  خدمات  التلفزیوني،  والترفیھ  الترفیھ 
خدمات  التلفزیونیة،  االفالم  وخاصة  االفالم 
تأجیر  خدمات  التلفزیون،  برامج  مونتاج 
والتلفزیونیة،  السینمائیة  االفالم  واستئجار 

الوكاالت الفنیة 

In the name of: MBC IP FZ-LLC  حرة بي (منطقة  أي  سي  بي  شركة ام  بأسم : 
ذ.م.م.) 

Address: MBC Building, Fifth Floor, 
Dubai, United Arab Emirates 

الخامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
دبي, االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(920)

Trade Mark No.:13962   13962 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

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); playing 
cards; printers’ type; printing blocks 

(الكرتون)  المقوى  والورق  الورق   : اجل  من 
غیر  المواد  ھذه  من  المصنوعة  واألصناف 
المطبوعات   ، أخرى  فئات  في  المصنفة 
الفوتوغرافیة  الصور   ، الكتب  تجلید  ومواد 
في  المستعملة  الالصقة  المواد   ، القرطاسیة   ،
األدوات   ، المنزلیة  لألغراض  أو  القرطاسیة 
 ، والدھان  التلوین  فرش   ، بالفنانین  الخاصة 
اآلالت الكاتبة ومستلزمات المكاتب (عدا األثاث) 
، المواد االرشادیة والتعلیمیة (عدا األجھزة) ، 
ضمن  المصنفة  (غیر  للتغلیف  بالستیكیة  مواد 
فئات أخرى) ، ورق اللعب ، حروف الطباعة ، 

االكالشیھات 
In the name of: MBC IP FZ-LLC  حرة بي (منطقة  أي  سي  بي  شركة ام  بأسم : 

ذ.م.م.) 
Address: MBC Building, Fifth Floor, 
Dubai, United Arab Emirates 

الخامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
دبي, االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(921)

Trade Mark No.:13963   13963 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Advertising, 
business management, business 
administration, office functions, 
advertising by television and radio, 
promotional advertising agencies, 
broadcast of advertising and 
commercial advertising, advertising 
by television 

ادارة  واإلعالن،  الدعایة  خدمات   : اجل  من 
األعمال  التجاریة،  األنشطة  إدارة  األعمال، 
التلفزیون  بواسطة  الدعایة  خدمات  المكتبیة، 
بث  الدعائي،  االعالن  وكاالت  واالذاعة، 
االعالن   ، التجاریة  واالعالنات  الدعایات 

بواسطة التلفزیون 

In the name of: MBC IP FZ-LLC  حرة بي (منطقة  أي  سي  بي  شركة ام  بأسم : 
ذ.م.م.) 

Address: MBC Building, Fifth Floor, 
Dubai, United Arab Emirates 

الخامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
دبي, االمارات العربیة المتحدة 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(922)

Trade Mark No.:13964   13964 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ
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 

البث،  خدمات  االتصاالت،  خدمات   : اجل  من 
خدمات بث االغاني واالفالم واالخبار والبرامج 
وشبكات  واالنترنت  النقال  الھاتف  طریق  عن 
الكمبیوتر العالمیة، خدمات بث االغاني واالفالم 
التلفزیون،  طریق  عن  والبرامج  واالخبار 
البث  االنترنت،  طریق  عن  البث  خدمات 
خدمات  التلفزیونیة،  البرامج  بث  التلفزیوني، 
الصحافة  وكاالت  خدمات  التلفزیونیة،  البرامج 

(اتصاالت) واالخبار 

In the name of: MBC IP FZ-LLC  حرة بي (منطقة  أي  سي  بي  شركة ام  بأسم : 
ذ.م.م.) 

Address: MBC Building, Fifth Floor, 
Dubai, United Arab Emirates 

الخامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
دبي, االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(923)

Trade Mark No.:13965   13965 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Education; providing 
of training; entertainment; sporting 
and cultural activities, production 
of songs, films, news, audio and 
audio visual programs on audio 
tapes and video tapes and computer 
discs; entertainment and television 
entertainment services; production 
of films and particularly television 
films, reproduction of television 
programs, leasing and renting 
services for cinema and television 
films, artistic agencies 

توفیر  خدمات  التعلیم،  خدمات   : اجل  من 
خدمات   ، والترفیھ  التسلیة  خدمات  التدریب، 
انتاج  خدمات  والثقافیة،  الریاضیة  األنشطة 
االغاني واالفالم واالخبار والبرامج المسموعة 
السمعیة  االشرطة  على  البصریة  والسمعیة 
خدمات  الكمبیوتر،  واقراص  الفیدیو  واشرطة 
انتاج  خدمات  التلفزیوني،  والترفیھ  الترفیھ 
خدمات  التلفزیونیة،  االفالم  وخاصة  االفالم 
تأجیر  خدمات  التلفزیون،  برامج  مونتاج 
والتلفزیونیة،  السینمائیة  االفالم  واستئجار 

الوكاالت الفنیة 

In the name of: MBC IP FZ-LLC  حرة بي (منطقة  أي  سي  بي  شركة ام  بأسم : 
ذ.م.م.) 

Address: MBC Building, Fifth Floor, 
Dubai, United Arab Emirates 

الخامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
دبي, االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(924)

Trade Mark No.:13966   13966 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ
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); playing 
cards; printers’ type; printing blocks 

(الكرتون)  المقوى  والورق  الورق   : اجل  من 
غیر  المواد  ھذه  من  المصنوعة  واألصناف 
المطبوعات   ، أخرى  فئات  في  المصنفة 
الفوتوغرافیة  الصور   ، الكتب  تجلید  ومواد 
في  المستعملة  الالصقة  المواد   ، القرطاسیة   ،
األدوات   ، المنزلیة  لألغراض  أو  القرطاسیة 
 ، والدھان  التلوین  فرش   ، بالفنانین  الخاصة 
اآلالت الكاتبة ومستلزمات المكاتب (عدا األثاث) 
، المواد االرشادیة والتعلیمیة (عدا األجھزة) ، 
ضمن  المصنفة  (غیر  للتغلیف  بالستیكیة  مواد 
فئات أخرى) ، ورق اللعب ، حروف الطباعة ، 

االكالشیھات 
In the name of: MBC IP FZ-LLC  حرة بي (منطقة  أي  سي  بي  شركة ام  بأسم : 

ذ.م.م.) 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Address: MBC Building, Fifth Floor, 
Dubai, United Arab Emirates 

الخامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
دبي, االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(925)

Trade Mark No.:13967   13967 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Advertising, 
business management, business 
administration, office functions, 
advertising by television and radio, 
promotional advertising agencies, 
broadcast of advertising and 
commercial advertising, advertising 
by television 

ادارة  واإلعالن،  الدعایة  خدمات   : اجل  من 
األعمال  التجاریة،  األنشطة  إدارة  األعمال، 
التلفزیون  بواسطة  الدعایة  خدمات  المكتبیة، 
بث  الدعائي،  االعالن  وكاالت  واالذاعة، 
االعالن   ، التجاریة  واالعالنات  الدعایات 

بواسطة التلفزیون 

In the name of: MBC IP FZ-LLC  حرة بي (منطقة  أي  سي  بي  شركة ام  بأسم : 
ذ.م.م.) 

Address: MBC Building, Fifth Floor, 
Dubai, United Arab Emirates 

الخامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
دبي, االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(926)

Trade Mark No.:13968   13968 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

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 

البث،  خدمات  االتصاالت،  خدمات   : اجل  من 
خدمات بث االغاني واالفالم واالخبار والبرامج 
وشبكات  واالنترنت  النقال  الھاتف  طریق  عن 
الكمبیوتر العالمیة، خدمات بث االغاني واالفالم 
التلفزیون،  طریق  عن  والبرامج  واالخبار 
البث  االنترنت،  طریق  عن  البث  خدمات 
خدمات  التلفزیونیة،  البرامج  بث  التلفزیوني، 
الصحافة  وكاالت  خدمات  التلفزیونیة،  البرامج 

(اتصاالت) واالخبار 

In the name of: MBC IP FZ-LLC  حرة بي (منطقة  أي  سي  بي  شركة ام  بأسم : 
ذ.م.م.) 

Address: MBC Building, Fifth Floor, 
Dubai, United Arab Emirates 

الخامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
دبي, االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(927)

Trade Mark No.:13969   13969 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Education; providing 
of training; entertainment; sporting 
and cultural activities, production 
of songs, films, news, audio and 
audio visual programs on audio 
tapes and video tapes and computer 
discs; entertainment and television 
entertainment services; production 
of films and particularly television 
films, reproduction of television 
programs, leasing and renting 
services for cinema and television 
films, artistic agencies 

توفیر  خدمات  التعلیم،  خدمات   : اجل  من 
خدمات   ، والترفیھ  التسلیة  خدمات  التدریب، 
انتاج  خدمات  والثقافیة،  الریاضیة  األنشطة 
االغاني واالفالم واالخبار والبرامج المسموعة 
السمعیة  االشرطة  على  البصریة  والسمعیة 
خدمات  الكمبیوتر،  واقراص  الفیدیو  واشرطة 
انتاج  خدمات  التلفزیوني،  والترفیھ  الترفیھ 
خدمات  التلفزیونیة،  االفالم  وخاصة  االفالم 
تأجیر  خدمات  التلفزیون،  برامج  مونتاج 
والتلفزیونیة،  السینمائیة  االفالم  واستئجار 

الوكاالت الفنیة 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In the name of: MBC IP FZ-LLC  حرة بي (منطقة  أي  سي  بي  شركة ام  بأسم : 
ذ.م.م.) 

Address: MBC Building, Fifth Floor, 
Dubai, United Arab Emirates 

الخامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
دبي, االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(928)

Trade Mark No.:13970   13970 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Advertising, 
business management, business 
administration, office functions, 
advertising by television and radio, 
promotional advertising agencies, 
broadcast of advertising and 
commercial advertising, advertising 
by television 

ادارة  واإلعالن،  الدعایة  خدمات   : اجل  من 
األعمال  التجاریة،  األنشطة  إدارة  األعمال، 
التلفزیون  بواسطة  الدعایة  خدمات  المكتبیة، 
بث  الدعائي،  االعالن  وكاالت  واالذاعة، 
االعالن   ، التجاریة  واالعالنات  الدعایات 

بواسطة التلفزیون 

In the name of: MBC IP FZ-LLC  حرة بي (منطقة  أي  سي  بي  شركة ام  بأسم : 
ذ.م.م.) 

Address: MBC Building, Fifth Floor, 
Dubai, United Arab Emirates 

الخامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
دبي, االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(929)

Trade Mark No.:13971   13971 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

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 

البث،  خدمات  االتصاالت،  خدمات   : اجل  من 
خدمات بث االغاني واالفالم واالخبار والبرامج 
وشبكات  واالنترنت  النقال  الھاتف  طریق  عن 
الكمبیوتر العالمیة، خدمات بث االغاني واالفالم 
التلفزیون،  طریق  عن  والبرامج  واالخبار 
البث  االنترنت،  طریق  عن  البث  خدمات 
خدمات  التلفزیونیة،  البرامج  بث  التلفزیوني، 
الصحافة  وكاالت  خدمات  التلفزیونیة،  البرامج 

(اتصاالت) واالخبار 

In the name of: MBC IP FZ-LLC  حرة بي (منطقة  أي  سي  بي  شركة ام  بأسم : 
ذ.م.م.) 

Address: MBC Building, Fifth Floor, 
Dubai, United Arab Emirates 

الخامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
دبي, االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(930)

Trade Mark No.:13972   13972 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Education; providing 
of training; entertainment; sporting 
and cultural activities, production 
of songs, films, news, audio and 
audio visual programs on audio 
tapes and video tapes and computer 
discs; entertainment and television 
entertainment services; production 
of films and particularly television 
films, reproduction of television 
programs, leasing and renting 
services for cinema and television 
films, artistic agencies 

توفیر  خدمات  التعلیم،  خدمات   : اجل  من 
خدمات   ، والترفیھ  التسلیة  خدمات  التدریب، 
انتاج  خدمات  والثقافیة،  الریاضیة  األنشطة 
االغاني واالفالم واالخبار والبرامج المسموعة 
السمعیة  االشرطة  على  البصریة  والسمعیة 
خدمات  الكمبیوتر،  واقراص  الفیدیو  واشرطة 
انتاج  خدمات  التلفزیوني،  والترفیھ  الترفیھ 
خدمات  التلفزیونیة،  االفالم  وخاصة  االفالم 
تأجیر  خدمات  التلفزیون،  برامج  مونتاج 
والتلفزیونیة،  السینمائیة  االفالم  واستئجار 

الوكاالت الفنیة 

In the name of: MBC IP FZ-LLC  حرة بي (منطقة  أي  سي  بي  شركة ام  بأسم : 
ذ.م.م.) 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Address: MBC Building, Fifth Floor, 
Dubai, United Arab Emirates 

الخامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
دبي, االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(931)

Trade Mark No.:13973   13973 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ
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); playing 
cards; printers’ type; printing blocks 

(الكرتون)  المقوى  والورق  الورق   : اجل  من 
غیر  المواد  ھذه  من  المصنوعة  واألصناف 
المطبوعات   ، أخرى  فئات  في  المصنفة 
الفوتوغرافیة  الصور   ، الكتب  تجلید  ومواد 
في  المستعملة  الالصقة  المواد   ، القرطاسیة   ،
األدوات   ، المنزلیة  لألغراض  أو  القرطاسیة 
 ، والدھان  التلوین  فرش   ، بالفنانین  الخاصة 
اآلالت الكاتبة ومستلزمات المكاتب (عدا األثاث) 
، المواد االرشادیة والتعلیمیة (عدا األجھزة) ، 
ضمن  المصنفة  (غیر  للتغلیف  بالستیكیة  مواد 
فئات أخرى) ، ورق اللعب ، حروف الطباعة ، 

االكالشیھات 
In the name of: MBC IP FZ-LLC  حرة بي (منطقة  أي  سي  بي  شركة ام  بأسم : 

ذ.م.م.) 
Address: MBC Building, Fifth Floor, 
Dubai, United Arab Emirates 

الخامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
دبي, االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(932)

Trade Mark No.:13974   13974 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Advertising, 
business management, business 
administration, office functions, 
advertising by television and radio, 
promotional advertising agencies, 
broadcast of advertising and 
commercial advertising, advertising 
by television 

ادارة  واإلعالن،  الدعایة  خدمات   : اجل  من 
األعمال  التجاریة،  األنشطة  إدارة  األعمال، 
التلفزیون  بواسطة  الدعایة  خدمات  المكتبیة، 
بث  الدعائي،  االعالن  وكاالت  واالذاعة، 
االعالن   ، التجاریة  واالعالنات  الدعایات 

بواسطة التلفزیون 

In the name of: MBC IP FZ-LLC  حرة بي (منطقة  أي  سي  بي  شركة ام  بأسم : 
ذ.م.م.) 

Address: MBC Building, Fifth Floor, 
Dubai, United Arab Emirates 

الخامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
دبي, االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(933)

Trade Mark No.:13975   13975 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ
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 

البث،  خدمات  االتصاالت،  خدمات   : اجل  من 
خدمات بث االغاني واالفالم واالخبار والبرامج 
وشبكات  واالنترنت  النقال  الھاتف  طریق  عن 
الكمبیوتر العالمیة، خدمات بث االغاني واالفالم 
التلفزیون،  طریق  عن  والبرامج  واالخبار 
البث  االنترنت،  طریق  عن  البث  خدمات 
خدمات  التلفزیونیة،  البرامج  بث  التلفزیوني، 
الصحافة  وكاالت  خدمات  التلفزیونیة،  البرامج 

(اتصاالت) واالخبار 

In the name of: MBC IP FZ-LLC  حرة بي (منطقة  أي  سي  بي  شركة ام  بأسم : 
ذ.م.م.) 

Address: MBC Building, Fifth Floor, 
Dubai, United Arab Emirates 

الخامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
دبي, االمارات العربیة المتحدة 

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



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(934)

Trade Mark No.:13976   13976 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Education; providing 
of training; entertainment; sporting 
and cultural activities, production 
of songs, films, news, audio and 
audio visual programs on audio 
tapes and video tapes and computer 
discs; entertainment and television 
entertainment services; production 
of films and particularly television 
films, reproduction of television 
programs, leasing and renting 
services for cinema and television 
films, artistic agencies 

توفیر  خدمات  التعلیم،  خدمات   : اجل  من 
خدمات   ، والترفیھ  التسلیة  خدمات  التدریب، 
انتاج  خدمات  والثقافیة،  الریاضیة  األنشطة 
االغاني واالفالم واالخبار والبرامج المسموعة 
السمعیة  االشرطة  على  البصریة  والسمعیة 
خدمات  الكمبیوتر،  واقراص  الفیدیو  واشرطة 
انتاج  خدمات  التلفزیوني،  والترفیھ  الترفیھ 
خدمات  التلفزیونیة،  االفالم  وخاصة  االفالم 
تأجیر  خدمات  التلفزیون،  برامج  مونتاج 
والتلفزیونیة،  السینمائیة  االفالم  واستئجار 

الوكاالت الفنیة 

In the name of: MBC IP FZ-LLC  حرة بي (منطقة  أي  سي  بي  شركة ام  بأسم : 
ذ.م.م.) 

Address: MBC Building, Fifth Floor, 
Dubai, United Arab Emirates 

الخامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
دبي, االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(935)

Trade Mark No.:13977   13977 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

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); playing 
cards; printers’ type; printing blocks 

(الكرتون)  المقوى  والورق  الورق   : اجل  من 
غیر  المواد  ھذه  من  المصنوعة  واألصناف 
المطبوعات   ، أخرى  فئات  في  المصنفة 
الفوتوغرافیة  الصور   ، الكتب  تجلید  ومواد 
في  المستعملة  الالصقة  المواد   ، القرطاسیة   ،
األدوات   ، المنزلیة  لألغراض  أو  القرطاسیة 
 ، والدھان  التلوین  فرش   ، بالفنانین  الخاصة 
اآلالت الكاتبة ومستلزمات المكاتب (عدا األثاث) 
، المواد االرشادیة والتعلیمیة (عدا األجھزة) ، 
ضمن  المصنفة  (غیر  للتغلیف  بالستیكیة  مواد 
فئات أخرى) ، ورق اللعب ، حروف الطباعة ، 

االكالشیھات 
In the name of: MBC IP FZ-LLC  حرة بي (منطقة  أي  سي  بي  شركة ام  بأسم : 

ذ.م.م.) 
Address: MBC Building, Fifth Floor, 
Dubai, United Arab Emirates 

الخامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
دبي, االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(936)

Trade Mark No.:13978   13978 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Advertising, 
business management, business 
administration, office functions, 
advertising by television and radio, 
promotional advertising agencies, 
broadcast of advertising and 
commercial advertising, advertising 
by television 

ادارة  واإلعالن،  الدعایة  خدمات   : اجل  من 
األعمال  التجاریة،  األنشطة  إدارة  األعمال، 
التلفزیون  بواسطة  الدعایة  خدمات  المكتبیة، 
بث  الدعائي،  االعالن  وكاالت  واالذاعة، 
االعالن   ، التجاریة  واالعالنات  الدعایات 

بواسطة التلفزیون 

In the name of: MBC IP FZ-LLC  حرة بي (منطقة  أي  سي  بي  شركة ام  بأسم : 
ذ.م.م.) 

Address: MBC Building, Fifth Floor, 
Dubai, United Arab Emirates 

الخامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
دبي, االمارات العربیة المتحدة 

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



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(937)

Trade Mark No.:13979   13979 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ
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 

البث،  خدمات  االتصاالت،  خدمات   : اجل  من 
خدمات بث االغاني واالفالم واالخبار والبرامج 
وشبكات  واالنترنت  النقال  الھاتف  طریق  عن 
الكمبیوتر العالمیة، خدمات بث االغاني واالفالم 
التلفزیون،  طریق  عن  والبرامج  واالخبار 
البث  االنترنت،  طریق  عن  البث  خدمات 
خدمات  التلفزیونیة،  البرامج  بث  التلفزیوني، 
الصحافة  وكاالت  خدمات  التلفزیونیة،  البرامج 

(اتصاالت) واالخبار 

In the name of: MBC IP FZ-LLC  حرة بي (منطقة  أي  سي  بي  شركة ام  بأسم : 
ذ.م.م.) 

Address: MBC Building, Fifth Floor, 
Dubai, United Arab Emirates 

الخامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
دبي, االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(938)

Trade Mark No.:13980   13980 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Education; providing 
of training; entertainment; sporting 
and cultural activities, production 
of songs, films, news, audio and 
audio visual programs on audio 
tapes and video tapes and computer 
discs; entertainment and television 
entertainment services; production 
of films and particularly television 
films, reproduction of television 
programs, leasing and renting 
services for cinema and television 
films, artistic agencies 

توفیر  خدمات  التعلیم،  خدمات   : اجل  من 
خدمات   ، والترفیھ  التسلیة  خدمات  التدریب، 
انتاج  خدمات  والثقافیة،  الریاضیة  األنشطة 
االغاني واالفالم واالخبار والبرامج المسموعة 
السمعیة  االشرطة  على  البصریة  والسمعیة 
خدمات  الكمبیوتر،  واقراص  الفیدیو  واشرطة 
انتاج  خدمات  التلفزیوني،  والترفیھ  الترفیھ 
خدمات  التلفزیونیة،  االفالم  وخاصة  االفالم 
تأجیر  خدمات  التلفزیون،  برامج  مونتاج 
والتلفزیونیة،  السینمائیة  االفالم  واستئجار 

الوكاالت الفنیة 

In the name of: MBC IP FZ-LLC  حرة بي (منطقة  أي  سي  بي  شركة ام  بأسم : 
ذ.م.م.) 

Address: MBC Building, Fifth Floor, 
Dubai, United Arab Emirates 

الخامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
دبي, االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(939)

Trade Mark No.:13981   13981 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ
 In Respect of: Advertising, business
 management, business administration,
 office functions, advertising by
 television and radio, promotional
 advertising agencies, broadcast
 of advertising and commercial

advertising, advertising by television

ادارة واإلعالن،  الدعایة  خدمات   : اجل   من 
األعمال التجاریة،  األنشطة  إدارة   األعمال، 
التلفزیون بواسطة  الدعایة  خدمات   المكتبیة، 
بث الدعائي،  االعالن  وكاالت   واالذاعة، 
االعالن  ، التجاریة  واالعالنات   الدعایات 
بواسطة التلفزیون

In the name of: MBC IP FZ-LLC  حرة بي (منطقة  أي  سي  بي  شركة ام  بأسم : 
ذ.م.م.) 

Address: MBC Building, Fifth Floor, 
Dubai, United Arab Emirates 

الخامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
دبي, االمارات العربیة المتحدة 

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



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(940)

Trade Mark No.:13982   13982 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ
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 

البث،  خدمات  االتصاالت،  خدمات   : اجل  من 
خدمات بث االغاني واالفالم واالخبار والبرامج 
وشبكات  واالنترنت  النقال  الھاتف  طریق  عن 
الكمبیوتر العالمیة، خدمات بث االغاني واالفالم 
التلفزیون،  طریق  عن  والبرامج  واالخبار 
البث  االنترنت،  طریق  عن  البث  خدمات 
خدمات  التلفزیونیة،  البرامج  بث  التلفزیوني، 
الصحافة  وكاالت  خدمات  التلفزیونیة،  البرامج 

(اتصاالت) واالخبار 

In the name of: MBC IP FZ-LLC  حرة بي (منطقة  أي  سي  بي  شركة ام  بأسم : 
ذ.م.م.) 

Address: MBC Building, Fifth Floor, 
Dubai, United Arab Emirates 

الخامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
دبي, االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(941)

Trade Mark No.:13983   13983 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Education; providing 
of training; entertainment; sporting 
and cultural activities, production 
of songs, films, news, audio and 
audio visual programs on audio 
tapes and video tapes and computer 
discs; entertainment and television 
entertainment services; production 
of films and particularly television 
films, reproduction of television 
programs, leasing and renting 
services for cinema and television 
films, artistic agencies 

توفیر  خدمات  التعلیم،  خدمات   : اجل  من 
خدمات   ، والترفیھ  التسلیة  خدمات  التدریب، 
انتاج  خدمات  والثقافیة،  الریاضیة  األنشطة 
االغاني واالفالم واالخبار والبرامج المسموعة 
السمعیة  االشرطة  على  البصریة  والسمعیة 
خدمات  الكمبیوتر،  واقراص  الفیدیو  واشرطة 
انتاج  خدمات  التلفزیوني،  والترفیھ  الترفیھ 
خدمات  التلفزیونیة،  االفالم  وخاصة  االفالم 
تأجیر  خدمات  التلفزیون،  برامج  مونتاج 
والتلفزیونیة،  السینمائیة  االفالم  واستئجار 

الوكاالت الفنیة 

In the name of: MBC IP FZ-LLC  حرة بي (منطقة  أي  سي  بي  شركة ام  بأسم : 
ذ.م.م.) 

Address: MBC Building, Fifth Floor, 
Dubai, United Arab Emirates 

الخامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
دبي, االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(942)

Trade Mark No.:13984   13984 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ
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); playing 
cards; printers’ type; printing blocks 

(الكرتون)  المقوى  والورق  الورق   : اجل  من 
غیر  المواد  ھذه  من  المصنوعة  واألصناف 
المطبوعات   ، أخرى  فئات  في  المصنفة 
الفوتوغرافیة  الصور   ، الكتب  تجلید  ومواد 
في  المستعملة  الالصقة  المواد   ، القرطاسیة   ،
األدوات   ، المنزلیة  لألغراض  أو  القرطاسیة 
 ، والدھان  التلوین  فرش   ، بالفنانین  الخاصة 
اآلالت الكاتبة ومستلزمات المكاتب (عدا األثاث) 
، المواد االرشادیة والتعلیمیة (عدا األجھزة) ، 
ضمن  المصنفة  (غیر  للتغلیف  بالستیكیة  مواد 
فئات أخرى) ، ورق اللعب ، حروف الطباعة ، 

االكالشیھات 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In the name of: MBC IP FZ-LLC  حرة بي (منطقة  أي  سي  بي  شركة ام  بأسم : 
ذ.م.م.) 

Address: MBC Building, Fifth Floor, 
Dubai, United Arab Emirates 

الخامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
دبي, االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(943)

Trade Mark No.:13985   13985 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Advertising, 
business management, business 
administration, office functions, 
advertising by television and radio, 
promotional advertising agencies, 
broadcast of advertising and 
commercial advertising, advertising 
by television 

ادارة  واإلعالن،  الدعایة  خدمات   : اجل  من 
األعمال  التجاریة،  األنشطة  إدارة  األعمال، 
التلفزیون  بواسطة  الدعایة  خدمات  المكتبیة، 
بث  الدعائي،  االعالن  وكاالت  واالذاعة، 
االعالن   ، التجاریة  واالعالنات  الدعایات 

بواسطة التلفزیون 

In the name of: MBC IP FZ-LLC  حرة بي (منطقة  أي  سي  بي  شركة ام  بأسم : 
ذ.م.م.) 

Address: MBC Building, Fifth Floor, 
Dubai, United Arab Emirates 

الخامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
دبي, االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(944)

Trade Mark No.:13986   13986 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

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 

البث،  خدمات  االتصاالت،  خدمات   : اجل  من 
خدمات بث االغاني واالفالم واالخبار والبرامج 
وشبكات  واالنترنت  النقال  الھاتف  طریق  عن 
الكمبیوتر العالمیة، خدمات بث االغاني واالفالم 
التلفزیون،  طریق  عن  والبرامج  واالخبار 
البث  االنترنت،  طریق  عن  البث  خدمات 
خدمات  التلفزیونیة،  البرامج  بث  التلفزیوني، 
الصحافة  وكاالت  خدمات  التلفزیونیة،  البرامج 

(اتصاالت) واالخبار 

In the name of: MBC IP FZ-LLC  حرة بي (منطقة  أي  سي  بي  شركة ام  بأسم : 
ذ.م.م.) 

Address: MBC Building, Fifth Floor, 
Dubai, United Arab Emirates 

الخامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
دبي, االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(945)

Trade Mark No.:13987   13987 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Education; providing 
of training; entertainment; sporting 
and cultural activities, production 
of songs, films, news, audio and 
audio visual programs on audio 
tapes and video tapes and computer 
discs; entertainment and television 
entertainment services; production 
of films and particularly television 
films, reproduction of television 
programs, leasing and renting 
services for cinema and television 
films, artistic agencies 

توفیر  خدمات  التعلیم،  خدمات   : اجل  من 
خدمات   ، والترفیھ  التسلیة  خدمات  التدریب، 
انتاج  خدمات  والثقافیة،  الریاضیة  األنشطة 
االغاني واالفالم واالخبار والبرامج المسموعة 
السمعیة  االشرطة  على  البصریة  والسمعیة 
خدمات  الكمبیوتر،  واقراص  الفیدیو  واشرطة 
انتاج  خدمات  التلفزیوني،  والترفیھ  الترفیھ 
خدمات  التلفزیونیة،  االفالم  وخاصة  االفالم 
تأجیر  خدمات  التلفزیون،  برامج  مونتاج 
والتلفزیونیة،  السینمائیة  االفالم  واستئجار 

الوكاالت الفنیة 

In the name of: MBC IP FZ-LLC  حرة بي (منطقة  أي  سي  بي  شركة ام  بأسم : 
ذ.م.م.) 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Address: MBC Building, Fifth Floor, 
Dubai, United Arab Emirates 

الخامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
دبي, االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(946)

Trade Mark No.:13988   13988 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ
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); playing 
cards; printers’ type; printing blocks 

(الكرتون)  المقوى  والورق  الورق   : اجل  من 
غیر  المواد  ھذه  من  المصنوعة  واألصناف 
المطبوعات   ، أخرى  فئات  في  المصنفة 
الفوتوغرافیة  الصور   ، الكتب  تجلید  ومواد 
في  المستعملة  الالصقة  المواد   ، القرطاسیة   ،
األدوات   ، المنزلیة  لألغراض  أو  القرطاسیة 
 ، والدھان  التلوین  فرش   ، بالفنانین  الخاصة 
اآلالت الكاتبة ومستلزمات المكاتب (عدا األثاث) 
، المواد االرشادیة والتعلیمیة (عدا األجھزة) ، 
ضمن  المصنفة  (غیر  للتغلیف  بالستیكیة  مواد 
فئات أخرى) ، ورق اللعب ، حروف الطباعة ، 

االكالشیھات 
In the name of: MBC IP FZ-LLC  حرة بي (منطقة  أي  سي  بي  شركة ام  بأسم : 

ذ.م.م.) 
Address: MBC Building, Fifth Floor, 
Dubai, United Arab Emirates 

الخامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
دبي, االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(947)

Trade Mark No.:13989   13989 : العالمة التجاریة رقم



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Advertising, 
business management, business 
administration, office functions, 
advertising by television and radio, 
promotional advertising agencies, 
broadcast of advertising and 
commercial advertising, advertising 
by television 

ادارة  واإلعالن،  الدعایة  خدمات   : اجل  من 
األعمال  التجاریة،  األنشطة  إدارة  األعمال، 
التلفزیون  بواسطة  الدعایة  خدمات  المكتبیة، 
بث  الدعائي،  االعالن  وكاالت  واالذاعة، 
االعالن   ، التجاریة  واالعالنات  الدعایات 

بواسطة التلفزیون 

In the name of: MBC IP FZ-LLC  حرة بي (منطقة  أي  سي  بي  شركة ام  بأسم : 
ذ.م.م.) 

Address: MBC Building, Fifth Floor, 
Dubai, United Arab Emirates 

الخامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
دبي, االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(948)

Trade Mark No.:13990   13990 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ
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 

البث،  خدمات  االتصاالت،  خدمات   : اجل  من 
خدمات بث االغاني واالفالم واالخبار والبرامج 
وشبكات  واالنترنت  النقال  الھاتف  طریق  عن 
الكمبیوتر العالمیة، خدمات بث االغاني واالفالم 
التلفزیون،  طریق  عن  والبرامج  واالخبار 
البث  االنترنت،  طریق  عن  البث  خدمات 
خدمات  التلفزیونیة،  البرامج  بث  التلفزیوني، 
الصحافة  وكاالت  خدمات  التلفزیونیة،  البرامج 

(اتصاالت) واالخبار 

In the name of: MBC IP FZ-LLC  حرة بي (منطقة  أي  سي  بي  شركة ام  بأسم : 
ذ.م.م.) 

Address: MBC Building, Fifth Floor, 
Dubai, United Arab Emirates 

الخامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
دبي, االمارات العربیة المتحدة 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(949)

Trade Mark No.:13991   13991 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Education; providing 
of training; entertainment; sporting 
and cultural activities, production 
of songs, films, news, audio and 
audio visual programs on audio 
tapes and video tapes and computer 
discs; entertainment and television 
entertainment services; production 
of films and particularly television 
films, reproduction of television 
programs, leasing and renting 
services for cinema and television 
films, artistic agencies 

توفیر  خدمات  التعلیم،  خدمات   : اجل  من 
خدمات   ، والترفیھ  التسلیة  خدمات  التدریب، 
انتاج  خدمات  والثقافیة،  الریاضیة  األنشطة 
االغاني واالفالم واالخبار والبرامج المسموعة 
السمعیة  االشرطة  على  البصریة  والسمعیة 
خدمات  الكمبیوتر،  واقراص  الفیدیو  واشرطة 
انتاج  خدمات  التلفزیوني،  والترفیھ  الترفیھ 
خدمات  التلفزیونیة،  االفالم  وخاصة  االفالم 
تأجیر  خدمات  التلفزیون،  برامج  مونتاج 
والتلفزیونیة،  السینمائیة  االفالم  واستئجار 

الوكاالت الفنیة 

In the name of: MBC IP FZ-LLC  حرة بي (منطقة  أي  سي  بي  شركة ام  بأسم : 
ذ.م.م.) 

Address: MBC Building, Fifth Floor, 
Dubai, United Arab Emirates 

الخامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
دبي, االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(950)

Trade Mark No.:13992   13992 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

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); playing 
cards; printers’ type; printing blocks 

(الكرتون)  المقوى  والورق  الورق   : اجل  من 
غیر  المواد  ھذه  من  المصنوعة  واألصناف 
المطبوعات   ، أخرى  فئات  في  المصنفة 
الفوتوغرافیة  الصور   ، الكتب  تجلید  ومواد 
في  المستعملة  الالصقة  المواد   ، القرطاسیة   ،
األدوات   ، المنزلیة  لألغراض  أو  القرطاسیة 
 ، والدھان  التلوین  فرش   ، بالفنانین  الخاصة 
اآلالت الكاتبة ومستلزمات المكاتب (عدا األثاث) 
، المواد االرشادیة والتعلیمیة (عدا األجھزة) ، 
ضمن  المصنفة  (غیر  للتغلیف  بالستیكیة  مواد 
فئات أخرى) ، ورق اللعب ، حروف الطباعة ، 

االكالشیھات 
In the name of: MBC IP FZ-LLC  حرة بي (منطقة  أي  سي  بي  شركة ام  بأسم : 

ذ.م.م.) 
Address: MBC Building, Fifth Floor, 
Dubai, United Arab Emirates 

الخامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
دبي, االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(951)

Trade Mark No.:13993   13993 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Advertising, 
business management, business 
administration, office functions, 
advertising by television and radio, 
promotional advertising agencies, 
broadcast of advertising and 
commercial advertising, advertising 
by television 

ادارة  واإلعالن،  الدعایة  خدمات   : اجل  من 
األعمال  التجاریة،  األنشطة  إدارة  األعمال، 
التلفزیون  بواسطة  الدعایة  خدمات  المكتبیة، 
بث  الدعائي،  االعالن  وكاالت  واالذاعة، 
االعالن   ، التجاریة  واالعالنات  الدعایات 

بواسطة التلفزیون 

In the name of: MBC IP FZ-LLC  حرة بي (منطقة  أي  سي  بي  شركة ام  بأسم : 
ذ.م.م.) 

Address: MBC Building, Fifth Floor, 
Dubai, United Arab Emirates 

الخامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
دبي, االمارات العربیة المتحدة 

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



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(952)

Trade Mark No.:13994   13994 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ
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 

البث،  خدمات  االتصاالت،  خدمات   : اجل  من 
خدمات بث االغاني واالفالم واالخبار والبرامج 
وشبكات  واالنترنت  النقال  الھاتف  طریق  عن 
الكمبیوتر العالمیة، خدمات بث االغاني واالفالم 
التلفزیون،  طریق  عن  والبرامج  واالخبار 
البث  االنترنت،  طریق  عن  البث  خدمات 
خدمات  التلفزیونیة،  البرامج  بث  التلفزیوني، 
الصحافة  وكاالت  خدمات  التلفزیونیة،  البرامج 

(اتصاالت) واالخبار 

In the name of: MBC IP FZ-LLC  حرة بي (منطقة  أي  سي  بي  شركة ام  بأسم : 
ذ.م.م.) 

Address: MBC Building, Fifth Floor, 
Dubai, United Arab Emirates 

الخامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
دبي, االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    AGIP - TMP Agents/  : التبلیغ  عنوان 
 P.O Box 3800 Al-Beereh
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(953)

Trade Mark No.:13995   13995 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 19/08/2007  19/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Education; providing 
of training; entertainment; sporting 
and cultural activities, production 
of songs, films, news, audio and 
audio visual programs on audio 
tapes and video tapes and computer 
discs; entertainment and television 
entertainment services; production 
of films and particularly television 
films, reproduction of television 
programs, leasing and renting 
services for cinema and television 
films, artistic agencies 

التدریب،  توفیر  خدمات  التعلیم،  خدمات   : اجل  من 
األنشطة  خدمات   ، والترفیھ  التسلیة  خدمات 
واالفالم  االغاني  انتاج  خدمات  والثقافیة،  الریاضیة 
البصریة  والسمعیة  المسموعة  والبرامج  واالخبار 
واقراص  الفیدیو  واشرطة  السمعیة  االشرطة  على 
التلفزیوني،  والترفیھ  الترفیھ  خدمات  الكمبیوتر، 
التلفزیونیة،  االفالم  وخاصة  االفالم  انتاج  خدمات 
تأجیر  خدمات  التلفزیون،  برامج  مونتاج  خدمات 
واستئجار االفالم السینمائیة والتلفزیونیة، الوكاالت 

الفنیة 

In the name of: MBC IP FZ-LLC  حرة (منطقة  بي  أي  سي  بي  ام  شركة   : بأسم 
ذ.م.م.) 

Address: MBC Building, Fifth Floor, 
Dubai, United Arab Emirates 

دبي,  الخامس,  سي, الطابق  بي  ام  مبنى  العنوان : 
االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(954)

Trade Mark No.:13996   13996 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 7  7 : في الصنف
Date: 20/08/2007  20/08/2007 : التاریخ
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من اجل : الماكنات وادوات الماكنات، موتورات ومحركات (ما عدا للمركبات االرضیة)، أجزاء الوصل والنقل للماكنات 
الداخلي  االحتراق  محركات  للبیض،  حاضنات  بالید،  المسیرة  تلك  غیر  زراعیة  ادوات  االرضیة)،  للمركبات  عدا  (ما 
المسیرة بالبنزین والسوالر واالجزاء التابعة لھا، محركات االحتراق، مولدات (مولدات التیار)، مولدات الكھرباء، مصافي 
الزیت، مصافي وقود الزیت والبنزین والسوال والھواء للموتورات والمحركات، اجھزة للموتورات غیر ملوثة، محركات 
والزیت  الھواء  مصافي  البنائیة،  واالجزاء  الوقود  مصافي  لھا،  تابعة  واجزاء  تربینیة  شواحن  صناعیة،  وتجھیزات 
واجزاءھا البنائیة، مصافي الھواء والزیت للغایات المیكانیكیة، مصافي السائل الھیدرولیكي للغایات المیكانیكیة، مصافي 
الزیت والبنزین والھواء والوقود للموتورات والمحركات للمركبات االرضیة والبحریة، علب صغیرة واطارات التبییت 
لجمیع المصافي المذكورة، اجھزة ووصالت ومصافي لتخفیف االنبعاث من العادم والتخفیف من الصوت لالستعمال مع 
المحركات، اغطیة لحمایة البطاریة، دفائیات وقود السوالر، انظمة ابتداء الوقود المتینة، احزمة (تجھیزات غیر زلقة 
لـ)، مكثفات الھواء، مركبات الوسائد الھوائیة (محركات لـ)، مولدات للتیار المتناوب، محمالت مقاومة االحتكاك للماكنات 
للمحمالت  كرویة  وحلقات  الماكنات  عوامید  ماكنات)،  (اجزاء  االتراس  وواقیات  للماكنات  لالحتكاك  مقاومة  ولبادات 
وسیارات  الماكنات)  (اجزاء  ومحمالت  الحركة  نقل  لعوامید  ومحمالت  للماكنات  التحمیل  وحاصرات  كرویة  ومحمالت 
الفراغ  النفخ  وماكنات  النفخ  ومحركات  والمحركات  للموتورات  واحزمة  للماكنات  احزمة  للناقالت،  احزمة  الناقالت، 
الغبار...الخ، ماكنات النفخ للضغط وافراغ ونقل الغازات ومحركات القوارب وموتورات القوارب وبطاریات المكابح غیر 
غیر تلك المستعملة للمركبات وقباقب الفرملة غیر تلك المستعملة للمركبات  تلك المستعملة للمركبات وفلقات المكابح 
واجھزة التغذیة للكربوریتر، كاربوریترات وطلقات لماكنات التصفیة ومحوالت محفزة وماكنات تسارع الطرد المركزي 
ومضخات نابذة وسالسل (قیادة -) غیر تلك المستعملة في المركبات االرضیة وصمامات ذو مفصلة (اجزاء الماكنات) 
المضغوط  الھواء  محركات  النفایات،  صمامات  الھواء،  وضاغطات  االرضیة  للمركبات  المستعملة  تلك  غیر  وقوابض 
وماكنات الھواء المضغوط ومضخات الھواء المضغوط واذرع توصیل للماكنات والموتورات والمحركات وكوابل القیادة 
للماكنات او المحركات او الموتورات وآلیات التحكم للماكنات او المحركات او الموتورات و اجھزة التحكم (ھیدرولیكیة) 
واجھزة  والمحركات  والموتورات  للماكنات   (- المضغوط  (الھواء  التحكم  واجھزة  والمحركات  والموتورات  للماكنات 
التحویل (وقود -) لمحركات االحتراق الداخلي ووصالت غیر تلك المستعملة للمركبات االرضیة وعوامید معقوفة واذرع 
تدویر القرص للماكنات والموتورات والمحركات وأذرع التدویر (اجزاء الماكنات) ومولدات التیار ورؤوس االسطوانة 
غیر  القیادة  وسالسل  ل)  (كباسات  واسطوانات  والمحركات  للموتورات  واسطوانات  للماكنات  واسطوانات  للمحركات 
الطاقة  ومولدات  االرضیة  للمركبات  المستعملة  تلك  غیر  القیادة  وموتورات  االرضیة  المركبات  في  المستعملة  تلك 
الطارئة ومحركات للقوارب ومحركات غیر تلك المستعملة للمركبات االرضیة وعوادم للموتورات والمحركات واحزمة 
الھواء  لتنظیف وتبرید  ومصافي  التصفیة  وماكنات  والمحركات  المروحة للموتورات والمحركات ومراوح للموتورات 
ومقتصدات  الداخلي  االحتراق  لمحركات  الوقود  تحویل  واجھزة  محركات)  او  ماكنات  (اجزاء  ومصافي  (للمحركات) 
السرعة  نقل  واجھزة  االرضیة  للمركبات  المستعملة  تلك  غیر  السرعة  تروس  وعلب  والمحركات  للموتورات  الوقود 
وقلنسوات  ماكنات)  (اجزاء  شحم  وحلقات  ماكنات)  (اجزاء  الشحم  صنادیق  االرضیة،  للمركبات  المستعملة  تلك  غیر 
(اجزاء ماكنات) واطارات لتبییت االلة (اجزاء ماكنات) ومحركات وموتورات ھیدرولیكیة وتربینات مائیة واجھزة اشعال 
المحركات لالحتراق الداخلي ومغانیط االشعال ومغانیط االشعال للمحركات ومحاقن للمحركات ومحركات نفاثة غیر تلك 
السرعة  تنظیم  ودوالیب  الزلق  مضخات  الزلق.  ومضخات  محركات)  (اجزاء  ووصالت  االرضیة  للمركبات  المستعملة 
للماكنات وادوات الماكنات ودوالیب الماكنات ومجموعات الدوالیب للماكنات وموتورات كھربائیة غیر تلك المستعملة 
للموتورات  صوت  وكواتم  االرضیة  للمركبات  المستعملة  تلك  غیر  وموتورات  للقوارب  االرضیة وموتورات  للمركبات 
وصمامات  ماكنات)  (اجزاء  الضغط  ومنظمات  ماكنات)  (اجزاء  الضغط  وخافضات  الزیت  تكریر  وماكنات  والمحركات 
الضغط (اجزاء ماكنات) ومضخات (اجزاء ماكنات او محركات او موتورات) ومشعات (تبرید) للموتورات والمحركات 
وخافضات (الضغط -) (اجزاء ماكنات) ونواقل تخفیض السرعة غیر تلك للمركبات االرضیة وبكرات (اجزاء ماكنات) 
(اجزاء  ووصالت سقف   (- وحلقات (كبسات  (اجزاء ماكنات)  (شحمة -)  وحلقات  للحامالت  كرویة)  (حلقات  وحلقات 
للنقل -) وكباسات ممتصة  االعمدة (ماكنات) واعمدة (حامالت  وقارنات  ووصالت سقف (اجزاء محركات)  محركات) 
للصدمات (اجزاء ماكنات) وكاتمات الصوت للموتورات والمحركات وشمع اشعال بالشرار لمحركات االحتراق الداخلي 
للمركبات  المستعملة  تلك  غیر  مزدوجة  عزم  ومحوالت  ماكنات)  (اجزاء  واالدوات  والمحركات  للموتورات  ومشغالت 
االرضیة وسالسل النقل غیر تلك المستعملة للمركبات االرضیة واعمدة ادارة الناقل (حامالت لـ) واعمدة ادارة ناقل (غیر 
المستعملة للمركبات االرضیة وتربینات مائیة  تلك المستعملة للمركبات االرضیة) وناقالت للماكنات وناقالت غیر تلك 
وصمامات (ذات مفصلة) (اجزاء  تربینیة  االرضیة وضاغطات  المستعملة للمركبات  تلك  غیر  (ھیدرولیكیة) وتربینات 
ماكنات) وصمامات (اجزاء ماكنات)، انظمة التحكم بانبعاث التلوث، مضخات ھواء (كمالیات المركبات)، ناقالت السرعة 
للمركبات االرضیة ومحوالت (عزم مزدوج) للمركبات االرضیة وسالسل القیادة للمركبات االرضیة، دارات ھیدرولیكیة 
االرضیة  المركبات  لنقل  وسالسل  االرضیة  للمركبات  وموتورات  االرضیة  للمركبات  كھربائیة  وموتورات  للمكركبات 
واعمدة ادارة النقل للمركبات االرضیة وناقالت للمركبات االرضیة وتربینات للمركبات االرضیة، الدوارات والساكنات 

واجزاء لجمیع ما ذكر في الصنف 7.
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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; diesel and gasoline-driven combustion engines and 
their parts; combustion engines; Generators (Current -); Generators of electricity; oil filters; oil, 
gasoline, diesel fuel and air filters for motors and engines; Anti-pollution devices for motors, engines 
and industrial installations; turbo chargers and parts thereof; fuel filters and structural parts 
thereof; air and oil filters and structural parts thereof; air and oil filters for mechanical purposes; 
hydraulic fluid filters for mechanical purposes; oil, gasoline, air and fuel filters for motors and 
engines of land and marine vehicles; canisters and housing for all the foregoing filters; apparatus, 
installations and filters for the reductions of emissions from exhaust and the reduction of noise 
for use with engines; battery warming blankets; diesel fuel warmers; heavy-duty starting fluid 
systems; Belts (Non-slipping preparations for -); Air condensers, Air cushion vehicles (Engines for 
-), Alternators, Anti-friction bearings for machines, Anti-friction pads for machines, Aprons [parts 
of machines], Axles for machines, Ball rings for bearings, Ball-bearings, Bearing brackets for 
machines, Bearings for transmission shafts, Bearings [parts of machines], Belt conveyors, Belts for 
conveyors, Belts for machines, Belts for motors and engines, Blowing engines, Blowing machines 
for exhaustion of dust, etc., Blowing machines for the compression, exhaustion and transport of 
gases, engines for boats, motors for boats, Brake linings other than for vehicles, Brake segments 
other than for vehicles, Brake shoes other than for vehicles, Carburetor feeders, Carburetors, 
Cartridges for filtering machines, Catalytic converters, Centrifugal machines, Centrifugal pumps, 
Chains (Driving -) other than for land vehicles, Clack valves [parts of machines], Clutches other 
than for land vehicles, air compressors; waste gates; Compressed air engines, Compressed air 
machines, Compressed air pumps, Connecting rods for machines, motors and engines, Control 
cables for machines, engines or motors, Control mechanisms for machines, engines or motors, 
Controls (Hydraulic -) for machines, motors and engines, Controls (Pneumatic -) for machines, 
motors and engines, Conversion apparatus (Fuel -) for internal combustion engines, Couplings 
other than for land vehicles, Crank shafts, Crankcases for machines, motors and engines, Cranks 
[parts of machines], Current generators, Cylinder heads for engines, Cylinders for machines, 
Cylinders for motors and engines, Cylinders (Pistons for -), Driving chains other than for land 
vehicles, Driving motors other than for land vehicles, Emergency power generators, Engines for 
boats, Engines, other than for land vehicles, Exhausts for motors and engines, Fan belts for motors 
and engines, Fans for motors and engines, Filtering machines, Filters for cleaning cooling air [for 
engines], Filters [parts of machines or engines], Fuel conversion apparatus for internal combustion 
engines, Fuel economisers for motors and engines, Gear boxes other than for land vehicles, Gears, 
other than for land vehicles; Grease boxes [parts of machines], Grease rings [parts of machines], 
Hoods [parts of machines], Housings [parts of machines], Hydraulic engines and motors, Hydraulic 
turbines, Igniting devices for internal combustion engines, Igniting magnetos, Igniting magnetos 
for engines, Injectors for engines, Jet engines other than for land vehicles, Joints [parts of engines], 
Lubricating pumps. Lubricating pumps, Machine fly-wheels, Machine tools, Machine wheels, 
Machine wheelwork, Motors, electric, other than for land vehicles, Motors for boats, Motors, other 
than for land vehicles, Mufflers for motors and engines, Oil refining machines, Pressure reducers 
[parts of machines], Pressure regulators [parts of machines], Pressure valves [parts of machines], 
Pumps [parts of machines, engines or motors], Radiators [cooling] for motors and engines, 
Reducers (Pressure -) [parts of machines], Reduction gears other than for land vehicles, Reels 
[parts of machines], Rings (Ball -) for bearings, Rings (Grease -) [parts of machines], Rings (Piston 
-), Sealing joints [parts of engines], Sealing joints [parts of engines], Shaft couplings [machines], 
Shafts (Bearings for transmission -), Shock absorber plungers [parts of machines], Silencers for 
motors and engines, Sparking plugs for internal combustion engines, Starters for motors and 
engines, Tools [parts of machines], Torque converters other than for land vehicles, Transmission 
chains other than for land vehicles, Transmission shafts (Bearings for -), Transmission shafts [other 
than for land vehicles], Transmissions for machines, Transmissions, other than for land vehicles, 
Turbines (Hydraulic -), Turbines other than for land vehicles, Turbocompressors, Valves (Clack 
-) [parts of machines], Valves [parts of machines]; emission pollution control systems; Air pumps 
[vehicle accessories]; Clutches for land vehicles, Converters (Torque -) for land vehicles, Driving 
chains for land vehicles; Hydraulic circuits for vehicles, Motors, electric, for land vehicles, Motors 
for land vehicles, Transmission chains for land vehicles, Transmission shafts for land vehicles, 
Transmissions, for land vehicles, Turbines for land vehicles; rotors, stators and parts thereof in 
Class 7.
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In the name of: CUMMINS 
INTELLECTUAL PROPERTY, 
INC., (a Delaware corporation 

بأسم : كیومینز انتلكتشوال بروبرتي، اینك. (شركة 
من دیالویر) 

Address: 500 Jackson Street, M/C 
60701, Columbus, Indiana 47201, 
U.S.A 

العنوان : 500 جاكسون ستریت، ام/سي 60701، 
المتحدة  الوالیات   ،47201 اندیانا  كولومبس، 

االمریكیة 
Address for Services:    ،عنوان التبلیغ : عزیز وفؤاد ورجا شحادة، محامون

ص.ب 74، رام اهللا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(955)

Trade Mark No.:13997   13997 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 7  7 : في الصنف
Date: 20/08/2007  20/08/2007 : التاریخ
للمركبات االرضیة)،  عدا  للماكنات (ما  للمركبات االرضیة)، أجزاء الوصل والنقل  عدا  من اجل : الماكنات وادوات الماكنات، موتورات ومحركات (ما 
ادوات زراعیة غیر تلك المسیرة بالید، حاضنات للبیض، محركات االحتراق الداخلي المسیرة بالبنزین والسوالر واالجزاء التابعة لھا، محركات االحتراق، 
مولدات (مولدات التیار)، مولدات الكھرباء، مصافي الزیت، مصافي وقود الزیت والبنزین والسوال والھواء للموتورات والمحركات، اجھزة للموتورات 
غیر ملوثة، محركات وتجھیزات صناعیة، شواحن تربینیة واجزاء تابعة لھا، مصافي الوقود واالجزاء البنائیة، مصافي الھواء والزیت واجزاءھا البنائیة، 
للموتورات  والوقود  والھواء  والبنزین  الزیت  مصافي  المیكانیكیة،  للغایات  الھیدرولیكي  السائل  مصافي  المیكانیكیة،  للغایات  والزیت  الھواء  مصافي 
والمحركات للمركبات االرضیة والبحریة، علب صغیرة واطارات التبییت لجمیع المصافي المذكورة، اجھزة ووصالت ومصافي لتخفیف االنبعاث من العادم 
الوقود المتینة، احزمة (تجھیزات غیر  انظمة ابتداء  لحمایة البطاریة، دفائیات وقود السوالر،  والتخفیف من الصوت لالستعمال مع المحركات، اغطیة 
زلقة لـ)، مكثفات الھواء، مركبات الوسائد الھوائیة (محركات لـ)، مولدات للتیار المتناوب، محمالت مقاومة االحتكاك للماكنات ولبادات مقاومة لالحتكاك 
للماكنات وواقیات االتراس (اجزاء ماكنات)، عوامید الماكنات وحلقات كرویة للمحمالت ومحمالت كرویة وحاصرات التحمیل للماكنات ومحمالت لعوامید 
نقل الحركة ومحمالت (اجزاء الماكنات) وسیارات الناقالت، احزمة للناقالت، احزمة للماكنات واحزمة للموتورات والمحركات ومحركات النفخ وماكنات 
المستعملة  تلك  غیر  وبطاریات المكابح  القوارب  القوارب وموتورات  ونقل الغازات ومحركات  وافراغ  للضغط  النفخ  الغبار...الخ، ماكنات  النفخ الفراغ 
للمركبات وفلقات المكابح غیر تلك المستعملة للمركبات وقباقب الفرملة غیر تلك المستعملة للمركبات واجھزة التغذیة للكربوریتر، كاربوریترات وطلقات 
االرضیة  المركبات  في  المستعملة  تلك  غیر   (- (قیادة  وسالسل  نابذة  ومضخات  المركزي  الطرد  تسارع  وماكنات  محفزة  ومحوالت  التصفیة  لماكنات 
وصمامات ذو مفصلة (اجزاء الماكنات) وقوابض غیر تلك المستعملة للمركبات االرضیة وضاغطات الھواء، صمامات النفایات، محركات الھواء المضغوط 
او  المحركات  او  للماكنات  القیادة  وكوابل  والمحركات  والموتورات  للماكنات  توصیل  واذرع  المضغوط  الھواء  ومضخات  المضغوط  الھواء  وماكنات 
الموتورات وآلیات التحكم للماكنات او المحركات او الموتورات و اجھزة التحكم (ھیدرولیكیة) للماكنات والموتورات والمحركات واجھزة التحكم (الھواء 
المضغوط -) للماكنات والموتورات والمحركات واجھزة التحویل (وقود -) لمحركات االحتراق الداخلي ووصالت غیر تلك المستعملة للمركبات االرضیة 
وعوامید معقوفة واذرع تدویر القرص للماكنات والموتورات والمحركات وأذرع التدویر (اجزاء الماكنات) ومولدات التیار ورؤوس االسطوانة للمحركات 
واسطوانات للماكنات واسطوانات للموتورات والمحركات واسطوانات (كباسات ل) وسالسل القیادة غیر تلك المستعملة في المركبات االرضیة وموتورات 
االرضیة وعوادم  للمركبات  المستعملة  تلك  غیر  للقوارب ومحركات  ومحركات  الطاقة الطارئة  للمركبات االرضیة ومولدات  غیر تلك المستعملة  القیادة 
الھواء  وتبرید  لتنظیف  ومصافي  التصفیة  وماكنات  والمحركات  للموتورات  ومراوح  واحزمة المروحة للموتورات والمحركات  للموتورات والمحركات 
(للمحركات) ومصافي (اجزاء ماكنات او محركات) واجھزة تحویل الوقود لمحركات االحتراق الداخلي ومقتصدات الوقود للموتورات والمحركات وعلب 
للمركبات االرضیة، صنادیق الشحم (اجزاء ماكنات)  غیر تلك المستعملة  السرعة  للمركبات االرضیة واجھزة نقل  غیر تلك المستعملة  تروس السرعة 
مائیة  وتربینات  ھیدرولیكیة  وموتورات  ومحركات  ماكنات)  االلة (اجزاء  لتبییت  واطارات  ماكنات)  (اجزاء  وقلنسوات  ماكنات)  (اجزاء  شحم  وحلقات 
واجھزة اشعال المحركات لالحتراق الداخلي ومغانیط االشعال ومغانیط االشعال للمحركات ومحاقن للمحركات ومحركات نفاثة غیر تلك المستعملة للمركبات 
االرضیة ووصالت (اجزاء محركات) ومضخات الزلق. مضخات الزلق ودوالیب تنظیم السرعة للماكنات وادوات الماكنات ودوالیب الماكنات ومجموعات 
للمركبات االرضیة  االرضیة وموتورات للقوارب وموتورات غیر تلك المستعملة  للماكنات وموتورات كھربائیة غیر تلك المستعملة للمركبات  الدوالیب 
الضغط  ماكنات) وصمامات  ماكنات) ومنظمات الضغط (اجزاء  الزیت وخافضات الضغط (اجزاء  وماكنات تكریر  والمحركات  صوت للموتورات  وكواتم 
(اجزاء ماكنات) ومضخات (اجزاء ماكنات او محركات او موتورات) ومشعات (تبرید) للموتورات والمحركات وخافضات (الضغط -) (اجزاء ماكنات) 
للحامالت وحلقات (شحمة -) (اجزاء ماكنات)  ونواقل تخفیض السرعة غیر تلك للمركبات االرضیة وبكرات (اجزاء ماكنات) وحلقات (حلقات كرویة) 
وحلقات (كبسات -) ووصالت سقف (اجزاء محركات) ووصالت سقف (اجزاء محركات) وقارنات االعمدة (ماكنات) واعمدة (حامالت للنقل -) وكباسات 
للموتورات  ومشغالت  الداخلي  لمحركات االحتراق  اشعال بالشرار  وشمع  والمحركات  الصوت للموتورات  وكاتمات  ماكنات)  (اجزاء  للصدمات  ممتصة 
للمركبات  المستعملة  تلك  غیر  النقل  وسالسل  االرضیة  للمركبات  المستعملة  تلك  غیر  مزدوجة  عزم  ومحوالت  ماكنات)  (اجزاء  واالدوات  والمحركات 
المستعملة  غیر تلك  للماكنات وناقالت  وناقالت  للمركبات االرضیة)  المستعملة  واعمدة ادارة الناقل (حامالت لـ) واعمدة ادارة ناقل (غیر تلك  االرضیة 
للمركبات االرضیة وتربینات مائیة (ھیدرولیكیة) وتربینات غیر تلك المستعملة للمركبات االرضیة وضاغطات تربینیة وصمامات (ذات مفصلة) (اجزاء 
للمركبات االرضیة ومحوالت  ماكنات) وصمامات (اجزاء ماكنات)، انظمة التحكم بانبعاث التلوث، مضخات ھواء (كمالیات المركبات)، ناقالت السرعة 
(عزم مزدوج) للمركبات االرضیة وسالسل القیادة للمركبات االرضیة، دارات ھیدرولیكیة للمكركبات وموتورات كھربائیة للمركبات االرضیة وموتورات 
االرضیة،  للمركبات  وتربینات  االرضیة  للمركبات  االرضیة وناقالت  للمركبات  ادارة النقل  المركبات االرضیة واعمدة  لنقل  االرضیة وسالسل  للمركبات 

الدوارات والساكنات واجزاء لجمیع ما ذكر في الصنف 7.
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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; diesel and gasoline-driven combustion engines and 
their parts; combustion engines; Generators (Current -); Generators of electricity; oil filters; oil, 
gasoline, diesel fuel and air filters for motors and engines; Anti-pollution devices for motors, engines 
and industrial installations; turbo chargers and parts thereof; fuel filters and structural parts 
thereof; air and oil filters and structural parts thereof; air and oil filters for mechanical purposes; 
hydraulic fluid filters for mechanical purposes; oil, gasoline, air and fuel filters for motors and 
engines of land and marine vehicles; canisters and housing for all the foregoing filters; apparatus, 
installations and filters for the reductions of emissions from exhaust and the reduction of noise 
for use with engines; battery warming blankets; diesel fuel warmers; heavy-duty starting fluid 
systems; Belts (Non-slipping preparations for -); Air condensers, Air cushion vehicles (Engines for 
-), Alternators, Anti-friction bearings for machines, Anti-friction pads for machines, Aprons [parts 
of machines], Axles for machines, Ball rings for bearings, Ball-bearings, Bearing brackets for 
machines, Bearings for transmission shafts, Bearings [parts of machines], Belt conveyors, Belts for 
conveyors, Belts for machines, Belts for motors and engines, Blowing engines, Blowing machines 
for exhaustion of dust, etc., Blowing machines for the compression, exhaustion and transport of 
gases, engines for boats, motors for boats, Brake linings other than for vehicles, Brake segments 
other than for vehicles, Brake shoes other than for vehicles, Carburetor feeders, Carburetors, 
Cartridges for filtering machines, Catalytic converters, Centrifugal machines, Centrifugal pumps, 
Chains (Driving -) other than for land vehicles, Clack valves [parts of machines], Clutches other 
than for land vehicles, air compressors; waste gates; Compressed air engines, Compressed air 
machines, Compressed air pumps, Connecting rods for machines, motors and engines, Control 
cables for machines, engines or motors, Control mechanisms for machines, engines or motors, 
Controls (Hydraulic -) for machines, motors and engines, Controls (Pneumatic -) for machines, 
motors and engines, Conversion apparatus (Fuel -) for internal combustion engines, Couplings 
other than for land vehicles, Crank shafts, Crankcases for machines, motors and engines, Cranks 
[parts of machines], Current generators, Cylinder heads for engines, Cylinders for machines, 
Cylinders for motors and engines, Cylinders (Pistons for -), Driving chains other than for land 
vehicles, Driving motors other than for land vehicles, Emergency power generators, Engines for 
boats, Engines, other than for land vehicles, Exhausts for motors and engines, Fan belts for motors 
and engines, Fans for motors and engines, Filtering machines, Filters for cleaning cooling air [for 
engines], Filters [parts of machines or engines], Fuel conversion apparatus for internal combustion 
engines, Fuel economisers for motors and engines, Gear boxes other than for land vehicles, Gears, 
other than for land vehicles; Grease boxes [parts of machines], Grease rings [parts of machines], 
Hoods [parts of machines], Housings [parts of machines], Hydraulic engines and motors, Hydraulic 
turbines, Igniting devices for internal combustion engines, Igniting magnetos, Igniting magnetos 
for engines, Injectors for engines, Jet engines other than for land vehicles, Joints [parts of engines], 
Lubricating pumps. Lubricating pumps, Machine fly-wheels, Machine tools, Machine wheels, 
Machine wheelwork, Motors, electric, other than for land vehicles, Motors for boats, Motors, other 
than for land vehicles, Mufflers for motors and engines, Oil refining machines, Pressure reducers 
[parts of machines], Pressure regulators [parts of machines], Pressure valves [parts of machines], 
Pumps [parts of machines, engines or motors], Radiators [cooling] for motors and engines, 
Reducers (Pressure -) [parts of machines], Reduction gears other than for land vehicles, Reels 
[parts of machines], Rings (Ball -) for bearings, Rings (Grease -) [parts of machines], Rings (Piston 
-), Sealing joints [parts of engines], Sealing joints [parts of engines], Shaft couplings [machines], 
Shafts (Bearings for transmission -), Shock absorber plungers [parts of machines], Silencers for 
motors and engines, Sparking plugs for internal combustion engines, Starters for motors and 
engines, Tools [parts of machines], Torque converters other than for land vehicles, Transmission 
chains other than for land vehicles, Transmission shafts (Bearings for -), Transmission shafts [other 
than for land vehicles], Transmissions for machines, Transmissions, other than for land vehicles, 
Turbines (Hydraulic -), Turbines other than for land vehicles, Turbocompressors, Valves (Clack 
-) [parts of machines], Valves [parts of machines]; emission pollution control systems; Air pumps 
[vehicle accessories]; Clutches for land vehicles, Converters (Torque -) for land vehicles, Driving 
chains for land vehicles; Hydraulic circuits for vehicles, Motors, electric, for land vehicles, Motors 
for land vehicles, Transmission chains for land vehicles, Transmission shafts for land vehicles, 
Transmissions, for land vehicles, Turbines for land vehicles; rotors, stators and parts thereof in 
Class 7.
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In the name of: CUMMINS 
INTELLECTUAL PROPERTY, 
INC., (a Delaware corporation 

بأسم : كیومینز انتلكتشوال بروبرتي، اینك. (شركة 
من دیالویر) 

Address: 500 Jackson Street, M/C 
60701, Columbus, Indiana 47201, 
U.S.A 

العنوان : 500 جاكسون ستریت، ام/سي 60701، 
المتحدة  الوالیات   ،47201 اندیانا  كولومبس، 

االمریكیة 
Address for Services:    ،عنوان التبلیغ : عزیز وفؤاد ورجا شحادة، محامون

ص.ب 74، رام اهللا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(956)

Trade Mark No.:13998   13998 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 12  12 : في الصنف
Date: 20/08/2007  20/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Vehicles; apparatus 
for locomotion by land, air or water; 
engines for vehicles and parts thereof 
for use in vehicles; Air pumps 
[vehicle accessories], Clutches for 
land vehicles; Converters (Torque 
-) for land vehicles; Driving chains 
for land vehicles; Driving motors 
for land vehicles; Electric vehicles; 
Hydraulic circuits for vehicles; 
Motors, electric, for land vehicles; 
Transmission chains for land 
vehicles; Transmission shafts for 
land vehicles, Transmissions, for 
land vehicles; turbochargers, air 
compressors and waste gates, all 
for land vehicles; Turbines for land 
vehicles; vehicles and structural 
parts thereof in class 12. 

او  جوا  او  برا  للتنقل  اجھزة  المركبات،   : اجل  من 
بحرا، محركات للمركبات واجزاء تابعة لھا تستعمل 
للمركبات)  (توابع  الھواء  مضخات  المركبات،  في 
(عزم  المحوالت  االرضیة،  للمركبات  وقابضات 
القیادة  سالسل  االرضیة،  للمركبات  الدوران) 
للمركبات  القیادة  محركات  االرضیة،  للمركبات 
االرضیة، المركبات الكھربائیة، الدارات الھیدرولیة 
للمركبات  والكھربائیات  المحركات  للمركبات، 
سالسل  االرضیة،  للمركبات  والناقالت  االرضیة 
الحركة  نقل  عوامید  االرضیة،  للمركبات  النقل 
االرضیة،  للمركبات  والناقالت  االرضیة  للمركبات 
شحنات تربینیة وضاغطات الھواء وحواجز متحركة 
التربینات  االرضیة،  للمركبات  جمیعھا  للفضالت 
االنشاءات  واجزاء  المركبات  االرضیة،  للمركبات 

التابعة لھا في الصنف 12 

In the name of: CUMMINS 
INTELLECTUAL PROPERTY, 
INC., (a Delaware corporation 

بأسم : كیومینز انتلكتشوال بروبرتي، اینك. (شركة 
من دیالویر) 

Address: 500 Jackson Street, M/C 
60701, Columbus, Indiana 47201, 
U.S.A 

العنوان : 500 جاكسون ستریت، ام/سي 60701، 
المتحدة  الوالیات   ،47201 اندیانا  كولومبس، 

االمریكیة 
Address for Services:    ،عنوان التبلیغ : عزیز وفؤاد ورجا شحادة، محامون

ص.ب 74، رام اهللا 
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(957)

Trade Mark No.:13999   13999 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 12  12 : في الصنف
Date: 20/08/2007  20/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Vehicles; apparatus 
for locomotion by land, air or water; 
engines for vehicles and parts thereof 
for use in vehicles; Air pumps 
[vehicle accessories], Clutches for 
land vehicles; Converters (Torque 
-) for land vehicles; Driving chains 
for land vehicles; Driving motors 
for land vehicles; Electric vehicles; 
Hydraulic circuits for vehicles; 
Motors, electric, for land vehicles; 
Transmission chains for land 
vehicles; Transmission shafts for 
land vehicles, Transmissions, for 
land vehicles; turbochargers, air 
compressors and waste gates, all 
for land vehicles; Turbines for land 
vehicles; vehicles and structural 
parts thereof in class 12. 

او  جوا  او  برا  للتنقل  اجھزة  المركبات،   : اجل  من 
بحرا، محركات للمركبات واجزاء تابعة لھا تستعمل 
للمركبات)  (توابع  الھواء  مضخات  المركبات،  في 
(عزم  المحوالت  االرضیة،  للمركبات  وقابضات 
القیادة  سالسل  االرضیة،  للمركبات  الدوران) 
للمركبات  القیادة  محركات  االرضیة،  للمركبات 
االرضیة، المركبات الكھربائیة، الدارات الھیدرولیة 
للمركبات  والكھربائیات  المحركات  للمركبات، 
سالسل  االرضیة،  للمركبات  والناقالت  االرضیة 
الحركة  نقل  عوامید  االرضیة،  للمركبات  النقل 
االرضیة،  للمركبات  والناقالت  االرضیة  للمركبات 
شحنات تربینیة وضاغطات الھواء وحواجز متحركة 
التربینات  االرضیة،  للمركبات  جمیعھا  للفضالت 
االنشاءات  واجزاء  المركبات  االرضیة،  للمركبات 

التابعة لھا في الصنف 12 

In the name of: CUMMINS 
INTELLECTUAL PROPERTY, 
INC., (a Delaware corporation 

بأسم : كیومینز انتلكتشوال بروبرتي، اینك. (شركة 
من دیالویر) 

Address: 500 Jackson Street, M/C 
60701, Columbus, Indiana 47201, 
U.S.A 

العنوان : 500 جاكسون ستریت، ام/سي 60701، 
المتحدة  الوالیات   ،47201 اندیانا  كولومبس، 

االمریكیة 
Address for Services:    ،عنوان التبلیغ : عزیز وفؤاد ورجا شحادة، محامون

ص.ب 74، رام اهللا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(958)

Trade Mark No.:14000   14000 : العالمة التجاریة رقم



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 22/08/2007  22/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Education services; 
training services; operation of hotel 
and hospitality industry training 
facilities; operation of nursery 
schools; entertainment services; 
sporting and cultural activities; 
providing fitness gym and health 
club facilities; golf course operation; 
providing tennis facilities; providing 
swimming pool facilities; arranging 
and conducting of conferences, 
meetings, exhibitions, training 
sessions, workshops, business fairs, 
congresses and lectures; operation of 
amusement parks and theme parks; 
publication of books; providing 
cinema facilities; providing sports 
facilities; providing bowling alley 
facilities; providing recreation 
facilities; provision of facilities 
for horse riding and horse racing; 
horse training; organising of sports 
competitions and equestrian contests; 
audio recording studio services; 
motion picture studio services; 
provision of recording studio 
facilities; recording studio services 
for film, television, video and radio; 
rental of recording studios; provision 
of information in relation to all 
these services, including provision of 
information on these services via a 
global computer network. 

من اجل : خدمات التعلیم؛ خدمات التدریب؛ تشغیل 
والضیافة؛  الفنادق  مجال  في  التدریب  تسھیالت 
األنشطة  الترفیھ؛  خدمات  الحضانة؛  دور  تشغیل 
التدریبات  صاالت  توفیر  والثقافیة؛  الریاضیة 
تشغیل  الصحیة؛  والنوادي  (الجمنازیوم)  الریاضیة 
توفیر  التنس؛  تسھیالت  توفیر  الجولف؛  مالعب 
المؤتمرات  وإدارة  ترتیب  السباحة؛  برك  تسھیالت 
التدریبیة  والجلسات  والمعارض  واإلجتماعات 
التجاریة  المعارض  وخدمات  العمل  وورشات 
تشغیل  والمحاضرات؛  الرسمیة  واإلجتماعات 
حدائق المالھي والحدائق ذات الطابع الخاص؛ نشر 
التسھیالت  توفیر  السینما؛  تسھیالت  توفیر  الكتب؛ 
توفیر  البولینغ؛  زقاق  تسھیالت  توفیر  الریاضیة؛ 
خاصة  تسھیالت  تقدیم  اإلستجمام؛  تسھیالت 
بركوب الخیل وسباق الخیل وتدریب الخیل، وتنظیم 
خدمات  الفروسیة،  ومباریات  الریاضیة  المنافسات 
ستودیوھات التسجیل الصوتي؛ خدمات ستودیوھات 
التسجیل؛  ستودیوھات  تسھیالت  توفیر  األفالم؛ 
والتلیفزیون  لألفالم  التسجیل  ستودیوھات  خدمات 
التسجیل؛  ستودیوھات  تأجیر  والرادیو؛  والفیدیو 
توفیر المعلومات فیما یتعلق بكافة ھذه الخدمات بما 
الخدمات  بھذه  المتعلقة  المعلومات  توفیر  ذلك  في 

عبر شبكة حاسوب خاصة. 

In the name of: Tatweer Dubai LLC  (شركة ذات مسئولیة محدودة) بأسم : تطویر دبي
Address: Office proprietorship of 
Emirates Towers, Sheikh Zayed 
Road, United Arab Emirate 

العنوان : مكتب ملك ابراج االمارات، شارع الشیخ 
زاید، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    4472ت ب  ص  البیرة   - اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
 2989760/1



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(959)

Trade Mark No.:14001   14001 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 43  43 : في الصنف
Date: 22/08/2007  22/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Provision of 
temporary accommodation; hotel 
services; motel services; resort hotel 
services; hotel reservation services; 
boarding houses; 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. 

الفنادق  خدمات   ، المؤقت  السكن  توفیر   : اجل  من 
، خدمات الموتیالت ، خدمات المنتجعات الفندقیة ، 
خدمات حجز الفنادق ؛ المثوى ؛ خدمات توفیر وتقدیم 
المقاھي  الطعام والشراب ؛ خدمات  توفیر  ؛  الطعام 
التي  المطاعم  وخدمات  الطعام  وساحات  والمطاعم 
تقوم بتحضیر الطعام لتناولھ خارجًا ؛ تقدیم تسھیالت 
بكافة  یتعلق  فیما  المعلومات  توفیر   ، السریع  األكل 
ھذه الخدمات بما في ذلك توفیر المعلومات المتعلقة 

بھذه الخدمات عبر شبكة حاسوب عامة. 

In the name of: Tatweer Dubai LLC  (شركة ذات مسئولیة محدودة) بأسم : تطویر دبي
Address: Office proprietorship of 
Emirates Towers, Sheikh Zayed 
Road, United Arab Emirate 

العنوان : مكتب ملك ابراج االمارات، شارع الشیخ 
زاید، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    4472ت ب  ص  البیرة   - اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(960)

Trade Mark No.:14002   14002 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 22/08/2007  22/08/2007 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Education services; 
training services; operation of hotel 
and hospitality industry training 
facilities; operation of nursery 
schools; entertainment services; 
sporting and cultural activities; 
providing fitness gym and health 
club facilities; golf course operation; 
providing tennis facilities; providing 
swimming pool facilities; arranging 
and conducting of conferences, 
meetings, exhibitions, training 
sessions, workshops, business fairs, 
congresses and lectures; operation of 
amusement parks and theme parks; 
publication of books; providing 
cinema facilities; providing sports 
facilities; providing bowling alley 
facilities; providing recreation 
facilities; provision of facilities 
for horse riding and horse racing; 
horse training; organising of sports 
competitions and equestrian contests; 
audio recording studio services; 
motion picture studio services; 
provision of recording studio 
facilities; recording studio services 
for film, television, video and radio; 
rental of recording studios; provision 
of information in relation to all 
these services, including provision of 
information on these services via a 
global computer network. 

من اجل : خدمات التعلیم؛ خدمات التدریب؛ تشغیل 
والضیافة؛  الفنادق  مجال  في  التدریب  تسھیالت 
األنشطة  الترفیھ؛  خدمات  الحضانة؛  دور  تشغیل 
التدریبات  صاالت  توفیر  والثقافیة؛  الریاضیة 
تشغیل  الصحیة؛  والنوادي  (الجمنازیوم)  الریاضیة 
توفیر  التنس؛  تسھیالت  توفیر  الجولف؛  مالعب 
المؤتمرات  وإدارة  ترتیب  السباحة؛  برك  تسھیالت 
التدریبیة  والجلسات  والمعارض  واإلجتماعات 
التجاریة  المعارض  وخدمات  العمل  وورشات 
تشغیل  والمحاضرات؛  الرسمیة  واإلجتماعات 
حدائق المالھي والحدائق ذات الطابع الخاص؛ نشر 
التسھیالت  توفیر  السینما؛  تسھیالت  توفیر  الكتب؛ 
توفیر  البولینغ؛  زقاق  تسھیالت  توفیر  الریاضیة؛ 
خاصة  تسھیالت  تقدیم  اإلستجمام؛  تسھیالت 
بركوب الخیل وسباق الخیل وتدریب الخیل، وتنظیم 
خدمات  الفروسیة،  ومباریات  الریاضیة  المنافسات 
ستودیوھات التسجیل الصوتي؛ خدمات ستودیوھات 
التسجیل؛  ستودیوھات  تسھیالت  توفیر  األفالم؛ 
والتلیفزیون  لألفالم  التسجیل  ستودیوھات  خدمات 
التسجیل؛  ستودیوھات  تأجیر  والرادیو؛  والفیدیو 
توفیر المعلومات فیما یتعلق بكافة ھذه الخدمات بما 
الخدمات  بھذه  المتعلقة  المعلومات  توفیر  ذلك  في 

عبر شبكة حاسوب خاصة. 

In the name of: Tatweer Dubai LLC  (شركة ذات مسئولیة محدودة) بأسم : تطویر دبي
Address: Office proprietorship of 
Emirates Towers, Sheikh Zayed 
Road, United Arab Emirate 

العنوان : مكتب ملك ابراج االمارات، شارع الشیخ 
زاید، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    4472ت ب  ص  البیرة   - اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(961)



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Trade Mark No.:14003   14003 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 43  43 : في الصنف
Date: 22/08/2007  22/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Provision of 
temporary accommodation; hotel 
services; motel services; resort hotel 
services; hotel reservation services; 
boarding houses; 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. 

الفنادق  خدمات   ، المؤقت  السكن  توفیر   : اجل  من 
، خدمات الموتیالت ، خدمات المنتجعات الفندقیة ، 
خدمات حجز الفنادق ؛ المثوى ؛ خدمات توفیر وتقدیم 
المقاھي  الطعام والشراب ؛ خدمات  توفیر  ؛  الطعام 
التي  المطاعم  وخدمات  الطعام  وساحات  والمطاعم 
تقوم بتحضیر الطعام لتناولھ خارجًا ؛ تقدیم تسھیالت 
بكافة  یتعلق  فیما  المعلومات  توفیر   ، السریع  األكل 
ھذه الخدمات بما في ذلك توفیر المعلومات المتعلقة 

بھذه الخدمات عبر شبكة حاسوب عامة. 

In the name of: Tatweer Dubai LLC  (شركة ذات مسئولیة محدودة) بأسم : تطویر دبي
Address: Office proprietorship of 
Emirates Towers, Sheikh Zayed 
Road, United Arab Emirate 

العنوان : مكتب ملك ابراج االمارات، شارع الشیخ 
زاید، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:    4472ت ب  ص  البیرة   - اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(962)

Trade Mark No.:14004   14004 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 23/08/2007  23/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Financial affairs; 
monetary affairs; real estate affairs 

 , والمصرفیة  المالیة  الشؤون  خدمات   : اجل  من 
والشؤون النقدیة , والشؤون العقاریة 

In the name of: QINVEST  بأسم : كیوإنفست
Address: Doha – P.O. Box: 26222, 
Qatar 

العنوان : الدوحة – ص ب: 26222 دولة قطر 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(963)



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Trade Mark No.:14005   14005 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 23/08/2007  23/08/2007 : التاریخ
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 

الداجنة  والطیور  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
 – اللحوم  مستخرجات   – الصید  وطیور  وحیوانات 
الفواكھ والخضراوات المحفوظة والمجففة والمطھیة 
من  وغیره  واللبن  البیض   – بأنواعھا  المربات   –
للتغذیة  المعدة  األلبان – الزیوت والشحوم  منتجات 

– األغذیة المحفوظة والمخلالت 
In the name of: Boston Fried 
Chicken Restaurants 

بأسم : مطاعم بوسطن فراید تشكن 

Address: P.O. Box: 850782, Amman 
11185, Jordan 

العنوان : ص ب: 850782 عمان 11185 , االردن 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(964)

Trade Mark No.:14006   14006 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 43  43 : في الصنف
Date: 23/08/2007  23/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Providing of food and 
drinks 

من اجل : خدمات توفیر األطعمة والمشروبات 

In the name of: Boston Fried 
Chicken Restaurants 

بأسم : مطاعم بوسطن فراید تشكن 

Address: P.O. Box: 850782, Amman 
11185, Jordan 

العنوان : ص ب: 850782 عمان 11185 , االردن 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(965)

Trade Mark No.:14007   14007 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Date: 23/08/2007  23/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, artificial coffee, flour 
and preparations made from cereals, 
yeast, salt, pepper, vinegar, sauces, 
spices, condiments, oleaginous nuts, 
chips, freekeh, thyme and soups 

والسكر  والكاكاو  والشاي  القھوة   : اجل  من 
والمستحضرات  والدقیق  القھوة  ومماثالت  واألرز 
والفلفل  والملح  والخمیرة  الحبوب  من  المصنوعة 
والخل والصلصل و البھارات والتوابل و المكسرات 

و الشیبس والفریكھ والزعتر والشوربة 

In the name of: Sharikat Masna’ 
Za’tar Wa Bharat Al-Aqsa 

بأسم : شركة مصنع زعتر وبھارات االقصى 

Address: Yahya Ayyash Street, Jenin, 
The West Bank 

العنوان : شارع الشھید یحیى عیاش , جنین , الضفة 
الغربیة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(966)

Trade Mark No.:14008   14008 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 25  25 : في الصنف
Date: 23/08/2007  23/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Clothing ; sports 
jerseys ; trousers; tee-shirts; layettes 
(clothing) ; swimsuitsclothing for 
gymnastics; waterproof clothing 
; football shoes; footwear; boots ; 
headgear for wear ; hosiery; gloves 
(clothing) ; neckites; underclothing 
; brassieres; pajamas; bath 
robes; headbands (clothing); belts 
(clothing); shower caps ; bathing 
drawer ; sports shoes ; girdles; shirts 
; saris ; gymnastic shoes; turbans; 
scarves. 

المالبس،قمصان   : اجل  من 
كم(تي- نصف  للریاضة،بنطلونات،قمصان 
سباحة،مالبس  للموالید،أثواب  شیرت)،مالبس 
للماء،أحذیة  مضادة  البدنیة،مالبس  للریاضة 
القدم،أحذیة،أغطیة  القدم،لباس  لكرة 
محبوكة،قفافیز(مالبس)،ربطات  للرأس،مالبس 
داخلیة،مشدات  عنق،مالبس 
استحمام،أربطة  للصدر،بیجامات،مباذل 
ت  قبعا ، ( بس مال ) مة حز أ ، ( بس مال ) س أ ر
لالستحمام،سراویل  رأس  استحمام،أغطیة 
للریاضة،مشدات  استحمام،أحذیة 
للریاضة  ھندي)أحذیة  للنساء،قمصان،ساري(لباس 

البدنیة،عمائم،أوشحة. 
In the name of: FUJIAN 
QUANZHOU PEAK SPORTS 
PROUCTS CO., LTD. 

بأسم : فوجیان كوانزھو بیك سبورتس كو .، لیمتد / 
شركة صینیة محدودة 

Address: DONGBAO INDUSTRIAL 
DISTRICT, DONGHAI STREET, 
FENGZE DISTRICT, QUANZHOU 
CITY , FUJIAN PROVINCE, Asenen 

العنوان : دونغباو اندستریال دسیتریكت ، دونغھاي 
 ، سیتي  كوانزھو   ، دسیتریكت  فینغزي   ، ستریت 

فوجیان بروفینس ، جمھوریة الصین الشعبیة 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : طمون - نابلس
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(967)

Trade Mark No.:14009   14009 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 34  34 : في الصنف
Date: 23/08/2007  23/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Cigarettes, tobacco, 
tobacco products, smokers  articles, 
lighters, matches 

ولوازم  التبغ  ومنتجات  والتبغ  السجائر   : اجل  من 
المدخنین والوالعات والكبریت 

In the name of: British American 
Tobacco (Brands) Inc. 

بأسم : بریتیش امیریكان توباكو (براندز) اینك. 

Address: 2711 Centerville Road, 
Suite 300, Wilmington, Delaware 
19808, United States of America 

 ،300 سوت  رود،  سنترفیل   2711  : العنوان 
المتحدة  الوالیات   ،19808 دیالویر  ویلمنغتون، 

االمریكیة 
Address for Services:    ،عنوان التبلیغ : عزیز وفؤاد ورجا شحادة، محامون

ص.ب 74، رام اهللا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(968)

Trade Mark No.:14010   14010 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 34  34 : في الصنف
Date: 23/08/2007  23/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Cigarettes, tobacco, 
tobacco products, smokers  articles, 
lighters, matches 

ولوازم  التبغ  ومنتجات  والتبغ  السجائر   : اجل  من 
المدخنین والوالعات والكبریت 

In the name of: British American 
Tobacco (Brands) Inc. 

بأسم : بریتیش امیریكان توباكو (براندز) اینك. 

Address: 2711 Centerville Road, 
Suite 300, Wilmington, Delaware 
19808, United States of America 

 ،300 سوت  رود،  سنترفیل   2711  : العنوان 
المتحدة  الوالیات   ،19808 دیالویر  ویلمنغتون، 

االمریكیة 
Address for Services:    ،عنوان التبلیغ : عزیز وفؤاد ورجا شحادة، محامون

ص.ب 74، رام اهللا 
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(969)

Trade Mark No.:14011   14011 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 1  1 : في الصنف
Date: 23/08/2007  23/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Chemical compound, 
namely a non-nutritional, low 
calorie/ calorie free sweetening 
ingredient used in food products and 
beverages. 

من اجل : مركب كیمیائي إسمھ ”عنصر تحلیة غیر 
السعرات  من  خالي  منخفضة/  سعرات  ذو  مغذي 

یستعمل في المنتجات الغذائیة والمشروبات. 

In the name of: Pharmed Medicare 
Private Limited 

بأسم : فارمد میدیكیر بریفیت لیمتد 

Address: «PharmedGardens» , 
Whitefiled Road, Bangalore- 560 048, 
Karnataka State, India 

 ، روود  ،وایتفیلد  غاردینز“  ”فارمد   : العنوان 
بانغلور - 048 560 ، والیة كارناتاكا ، الھند 

Address for Services:    4472ت ب  ص  البیرة   - اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(970)

Trade Mark No.:14012   14012 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 20  20 : في الصنف
Date: 23/08/2007  23/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Furniture, mirrors, 
picture frames; goods ( not included 
in other class ) of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, muther-of-
pearl, meerschaum and substitutes 
for all materials, or of plastics and 
bedding ( for example; mattresses, 
spring mattresses, pillows) 

من اجل : األثاث والمرایا وإطارات الصور، المنتجات 
(غیر الواردة في فئات أخرى) المصنوعة من الخشب 
الصفصاف  أو  الخبزران  أو  الغاب  أو  الفلین  أو 
أو  الحوت  عظم  أو  العاج  أو  العظام  أو  القرون  أو 
الصدف أو الكھرمان أو المحار أو المشروم والمواد 
البالستیكیة  المواد  من  أو  المواد  ھذه  لكل  البدیلة 
المزودة  والفرشات  الفرشات   ) النوم  فراش  وأیضًا 

بنوابض والمخدات، على سبیل المثال). 

In the name of: Affouri Industrial 
Commercial Co.LTD 

بأسم : شركة العفوري الصناعیة التجاریة م.خ.م. 

Address: Nablus - Beiteba – 
Industrial Zone 

العنوان : نابلس – بیت ایبا – المنطقة الصناعیة. 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : نابلس - رفیدیافوق معرض جوال
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(971)

Trade Mark No.:14013   14013 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 20  20 : في الصنف
Date: 23/08/2007  23/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Furniture, mirrors, 
picture frames; goods ( not included 
in other class ) of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, muther-of-
pearl, meerschaum and substitutes 
for all materials, or of plastics and 
bedding ( for example; mattresses, 
spring mattresses, pillows) 

من اجل : األثاث والمرایا وإطارات الصور، المنتجات 
(غیر الواردة في فئات أخرى) المصنوعة من الخشب 
الصفصاف  أو  الخبزران  أو  الغاب  أو  الفلین  أو 
أو  الحوت  عظم  أو  العاج  أو  العظام  أو  القرون  أو 
الصدف أو الكھرمان أو المحار أو المشروم والمواد 
البالستیكیة  المواد  من  أو  المواد  ھذه  لكل  البدیلة 
المزودة  والفرشات  الفرشات   ) النوم  فراش  وأیضًا 

بنوابض والمخدات، على سبیل المثال). 

In the name of: Affouri Industrial 
Commercial Co.LTD 

بأسم : شركة العفوري الصناعیة التجاریة م.خ.م. 

Address: Nablus - Beiteba – 
Industrial Zone 

العنوان : نابلس – بیت ایبا – المنطقة الصناعیة. 

Address for Services:    – حجاوي  ناصر  المحامي  مكتب   : التبلیغ  عنوان 
نابلس – رفیدیا فوق معرض جوال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(972)

Trade Mark No.:14014   14014 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 20  20 : في الصنف
Date: 23/08/2007  23/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Furniture, mirrors, 
picture frames; goods ( not included 
in other class ) of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, muther-of-
pearl, meerschaum and substitutes 
for all materials, or of plastics and 
bedding ( for example; mattresses, 
spring mattresses, pillows) 

من اجل : األثاث والمرایا وإطارات الصور، المنتجات 
(غیر الواردة في فئات أخرى) المصنوعة من الخشب 
الصفصاف  أو  الخیزران  أو  الغاب  أو  الفلین  أو 
أو  الحوت  عظم  أو  العاج  أو  العظام  أو  القرون  أو 
الصدف أو الكھرمان أو المحار أو المشروم والمواد 
البالستیكیة  المواد  من  أو  المواد  ھذه  لكل  البدیلة 
المزودة  والفرشات  الفرشات   ) النوم  فراش  وأیضًا 

بنوابض والمخدات، على سبیل المثال). 

In the name of: Affouri Industrial 
Commercial Co. LTD 

بأسم : شركة العفوري الصناعیة التجاریة م.خ.م. 
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Address: Nablus - Beiteba – 
Industrial Zone 

العنوان : نابلس – بیت ایبا – المنطقة الصناعیة 

Address for Services:    – حجاوي  ناصر  المحامي  مكتب   : التبلیغ  عنوان 
نابلس – رفیدیا فوق معرض جوال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(973)

Trade Mark No.:14015   14015 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 20  20 : في الصنف
Date: 23/08/2007  23/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Furniture, mirrors, 
picture frames; goods ( not included 
in other class ) of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, muther-of-
pearl, meerschaum and substitutes 
for all materials, or of plastics and 
bedding ( for example; mattresses, 
spring mattresses, pillows) 

من اجل : األثاث والمرایا وإطارات الصور، المنتجات 
(غیر الواردة في فئات أخرى) المصنوعة من الخشب 
الصفصاف  أو  الخبزران  أو  الغاب  أو  الفلین  أو 
أو  الحوت  عظم  أو  العاج  أو  العظام  أو  القرون  أو 
الصدف أو الكھرمان أو المحار أو المشروم والمواد 
البالستیكیة  المواد  من  أو  المواد  ھذه  لكل  البدیلة 
المزودة  والفرشات  الفرشات   ) النوم  فراش  وأیضًا 

بنوابض والمخدات، على سبیل المثال). 

In the name of: Affouri Industrial 
Commercial Co.LTD 

بأسم : شركة العفوري الصناعیة التجاریة م.خ.م. 

Address: Nablus - Beiteba – 
Industrial Zone 

العنوان : نابلس – بیت ایبا – المنطقة الصناعیة. 

Address for Services:    – حجاوي  ناصر  المحامي  مكتب   : التبلیغ  عنوان 
نابلس – رفیدیا فوق معرض جوال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(974)

Trade Mark No.:14017   14017 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 20  20 : في الصنف
Date: 23/08/2007  23/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Furniture, mirrors, picture 
frames; goods ( not included in other 
class ) of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, 
amber, muther-of-pearl, meerschaum 
and substitutes for all materials, or 
of plastics and bedding ( for example; 
mattresses, spring mattresses, pillows) 

من اجل : األثاث والمرایا وإطارات الصور، المنتجات 
(غیر الواردة في فئات أخرى) المصنوعة من الخشب 
الصفصاف  أو  الخبزران  أو  الغاب  أو  الفلین  أو 
أو  الحوت  عظم  أو  العاج  أو  العظام  أو  القرون  أو 
الصدف أو الكھرمان أو المحار أو المشروم والمواد 
البالستیكیة  المواد  من  أو  المواد  ھذه  لكل  البدیلة 
المزودة  والفرشات  الفرشات   ) النوم  فراش  وأیضًا 

بنوابض والمخدات، على سبیل المثال). 
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In the name of: Affouri Industrial 
Commercial Co.LTD 

بأسم : شركة العفوري الصناعیة التجاریة م.خ.م. 

Address: Nablus - Beiteba – 
Industrial Zone 

العنوان : نابلس – بیت ایبا – المنطقة الصناعیة. 

Address for Services:    – حجاوي  ناصر  المحامي  مكتب   : التبلیغ  عنوان 
نابلس – رفیدیا فوق معرض جوال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(975)

Trade Mark No.:14018   14018 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 20  20 : في الصنف
Date: 23/08/2007  23/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Furniture, mirrors, 
picture frames; goods ( not included 
in other class ) of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, muther-of-
pearl, meerschaum and substitutes 
for all materials, or of plastics and 
bedding ( for example; mattresses, 
spring mattresses, pillows) 

من اجل : األثاث والمرایا وإطارات الصور، المنتجات 
(غیر الواردة في فئات أخرى) المصنوعة من الخشب 
الصفصاف  أو  الخبزران  أو  الغاب  أو  الفلین  أو 
أو  الحوت  عظم  أو  العاج  أو  العظام  أو  القرون  أو 
الصدف أو الكھرمان أو المحار أو المشروم والمواد 
البالستیكیة  المواد  من  أو  المواد  ھذه  لكل  البدیلة 
المزودة  والفرشات  الفرشات   ) النوم  فراش  وأیضًا 

بنوابض والمخدات، على سبیل المثال). 

In the name of: Affouri Industrial 
Commercial Co.LTD 

بأسم : شركة العفوري الصناعیة التجاریة م.خ.م. 

Address: Nablus - Beiteba – 
Industrial Zone 

العنوان : نابلس – بیت ایبا – المنطقة الصناعیة. 

Address for Services:    – حجاوي  ناصر  المحامي  مكتب   : التبلیغ  عنوان 
نابلس – رفیدیا فوق معرض جوال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(976)

Trade Mark No.:14019   14019 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 23/08/2007  23/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Entertainment services  من اجل : خدمات ترفیھیة
In the name of: E! Entertainment 
Television, Inc 

بأسم : إي! انترتینمنت تلیفیجن إنك 

Address: Los Angeles, CA, USA  الوالیات كالیفورنیا،  أنجلوس،  لوس   : العنوان 
المتحدة األمریكیة 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا
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(977)

Trade Mark No.:14020   14020 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 23/08/2007  23/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Entertainment services  من اجل : خدمات ترفیھیة
In the name of: E! Entertainment 
Television, Inc 

بأسم : إي! انترتینمنت تلیفیجن إنك 

Address: Los Angeles, CA, USA  الوالیات كالیفورنیا،  أنجلوس،  لوس   : العنوان 
المتحدة األمریكیة 

Address for Services:    غوشة رانیة  المحامیة  اهللا-  رام   : التبلیغ  عنوان 
الجابر  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(978)

Trade Mark No.:14021   14021 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 23/08/2007  23/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Telecommunications 
services 

من اجل : خدمات االتصاالت السلكیة والالسلكیة 

In the name of: E! Entertainment 
Television, Inc 

بأسم : إي! انترتینمنت تلیفیجن إنك 

Address: Los Angeles, CA, USA  الوالیات كالیفورنیا،  أنجلوس،  لوس   : العنوان 
المتحدة األمریكیة 

Address for Services:    غوشھ رام اهللا –  المحامیھ رانیھ  عنوان التبلیغ : 
الجابر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(979)

Trade Mark No.:14022   14022 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 6  6 : في الصنف
Date: 26/08/2007  26/08/2007 : التاریخ
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In Respect of: PVC windows and 
doors ( Plastic 

من اجل : شبابیك وأبواب من مادة PVC ( بالستیك 
 (

In the name of: Rashed Sari Rashed 
Maswada 

بأسم : راشد ساري راشد مسودة 

Address: Alkhalil - Nimra - Tel.: 02-
2296655 

العنوان : لخلیل - نمره - ت: 2296655-02 

Address for Services :  Alkhalil - 
Nimra - Tel.: 02-2296655

عنوان التبلیغ : لخلیل - نمره - ت: 2296655-02 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(980)

Trade Mark No.:14023   14023 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 34  34 : في الصنف
Date: 26/08/2007  26/08/2007 : التاریخ
In Respect of: tobacco, raw, 
manipulated or processed; tobacco 
products;cigarettes, cigars and 
cigarillos, cigarette filters; and 
ashtrays of non-precious metal 

 ، المعالج  أو  المصنع   ، الخام   ، التبغ   : اجل  من 
منتجات التبغ , السجائر ، السیجار و السیجاریللو ، 
مرشحات (فالتر) السجائر ؛ ومنافض رماد السجائر 

غیر المصنوعة من معادن نفیسة. 

In the name of: Aktsionerno 
Droujestvo Bulgartabac Holding 

بلغارتاباك  دروغیستفو  أكتسیونیرنو   : بأسم 
ھولدینغ 

Address: 62 Graf Ignatiev, 1000 
Sofia, Bulgaria 

 ، صوفیا   1000  ، أیغناتیف  غراف   62  : العنوان 
بلغاریا 

Address for Services:    4472ت ب  ص  البیرة   - اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(981)

Trade Mark No.:14024   14024 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 34  34 : في الصنف
Date: 26/08/2007  26/08/2007 : التاریخ
In Respect of: cigarette filters; and 
ashtrays of non-precious metal 

من اجل : مرشحات (فالتر) السجائر ومنافض رماد 
السجائر غیر المصنوعة من معادن نفیسة. 

In the name of: Aktsionerno 
Droujestvo Bulgartabac Holding 

بلغارتاباك  دروغیستفو  أكتسیونیرنو   : بأسم 
ھولدینغ 
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Address: 62 Graf Ignatiev, 1000 
Sofia, Bulgaria 

 ، صوفیا   1000  ، أیغناتیف  غراف   62  : العنوان 
بلغاریا 

Address for Services:    4472ت ب  ص  البیرة   - اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(982)

Trade Mark No.:14025   14025 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 34  34 : في الصنف
Date: 26/08/2007  26/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Tobacco, raw, 
manipulated or processed; tobacco 
products; cigarettes, cigars and 
cigarillos, cigarette filters; cigarette 
paper; smoker s articles; matches; 
smokers  lighters and ashtrays of 
non-precious metal 

من اجل : التبغ ، الخام ، المصنع أو المعالج ،منتجات 
التبغ؛ السجائر ، السیجار والسیجاریللو ، مرشحات 
لوزام  ؛  السجائر  لف  ورق  ؛  السجائر  (فالتر) 
(والعات)  قداحات  ؛  (الثقاب)  الكبریت  ؛  المدخنین 
المصنوعة  غیر  السجائر  رماد  ومنافض  المدخنین 

من معادن نفیسة. 

In the name of: Aktsionerno 
Droujestvo Bulgartabac Holding 

بلغارتاباك  دروغیستفو  أكتسیونیرنو   : بأسم 
ھولدینغ 

Address: 62 Graf Ignatiev, 1000 
Sofia, Bulgaria 

 ، صوفیا   1000  ، أیغناتیف  غراف   62  : العنوان 
بلغاریا 

Address for Services:    4472ت ب  ص  البیرة   - اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(983)

 
نطلب الحمایة باللون األزرق و األصفر و األبیض و األحمر

Trade Mark No.:14026   14026 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 34  34 : في الصنف
Date: 26/08/2007  26/08/2007 : التاریخ
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In Respect of: Tobacco, raw, 
manipulated or processed; tobacco 
products; cigarettes, cigars and 
cigarillos, cigarette filters; cigarette 
paper; smoker s articles; matches; 
smokers  lighters and ashtrays of 
non-precious metal 

من اجل : التبغ ، الخام ، المصنع أو المعالج ،منتجات 
التبغ؛ السجائر ، السیجار والسیجاریللو ، مرشحات 
لوزام  ؛  السجائر  لف  ورق  ؛  السجائر  (فالتر) 
(والعات)  قداحات  ؛  (الثقاب)  الكبریت  ؛  المدخنین 
المصنوعة  غیر  السجائر  رماد  ومنافض  المدخنین 

من معادن نفیسة. 

In the name of: Aktsionerno 
Droujestvo Bulgartabac Holding 

بلغارتاباك  دروغیستفو  أكتسیونیرنو   : بأسم 
ھولدینغ 

Address: 62 Graf Ignatiev, 1000 
Sofia, Bulgaria 

 ، صوفیا   1000  ، أیغناتیف  غراف   62  : العنوان 
بلغاریا 

Address for Services:    4472ت ب  ص  البیرة   - اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(984)

 
نطلب الحمایة باللون األزرق و األصفر و األبیض و األحمر

Trade Mark No.:14027   14027 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 34  34 : في الصنف
Date: 26/08/2007  26/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Tobacco, raw, 
manipulated or processed; tobacco 
products; cigarettes, cigars and 
cigarillos, cigarette filters; cigarette 
paper; smoker s articles; matches; 
smokers  lighters and ashtrays of 
non-precious metal 

من اجل : التبغ ، الخام ، المصنع أو المعالج ،منتجات 
التبغ؛ السجائر ، السیجار والسیجاریللو ، مرشحات 
لوزام  ؛  السجائر  لف  ورق  ؛  السجائر  (فالتر) 
(والعات)  قداحات  ؛  (الثقاب)  الكبریت  ؛  المدخنین 
المصنوعة  غیر  السجائر  رماد  ومنافض  المدخنین 

من معادن نفیسة. 

In the name of: Aktsionerno 
Droujestvo Bulgartabac Holding 

بلغارتاباك  دروغیستفو  أكتسیونیرنو   : بأسم 
ھولدینغ 

Address: 62 Graf Ignatiev, 1000 
Sofia, Bulgaria 

 ، صوفیا   1000  ، أیغناتیف  غراف   62  : العنوان 
بلغاریا 

Address for Services:    4472ت ب  ص  البیرة   - اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
 2989760/1
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(985)

 نطلب الحمایة باللون األزرق و األصفر و األبیض و األحمر
Trade Mark No.:14028   14028 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 34  34 : في الصنف
Date: 26/08/2007  26/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Tobacco, raw, 
manipulated or processed; tobacco 
products; cigarettes, cigars and 
cigarillos, cigarette filters; cigarette 
paper; smoker s articles; matches; 
smokers  lighters and ashtrays of 
non-precious metal 

من اجل : التبغ ، الخام ، المصنع أو المعالج ،منتجات 
التبغ؛ السجائر ، السیجار والسیجاریللو ، مرشحات 
لوزام  ؛  السجائر  لف  ورق  ؛  السجائر  (فالتر) 
(والعات)  قداحات  ؛  (الثقاب)  الكبریت  ؛  المدخنین 
المصنوعة  غیر  السجائر  رماد  ومنافض  المدخنین 

من معادن نفیسة. 

In the name of: Aktsionerno 
Droujestvo Bulgartabac Holding 

بلغارتاباك  دروغیستفو  أكتسیونیرنو   : بأسم 
ھولدینغ 

Address: 62 Graf Ignatiev, 1000 
Sofia, Bulgaria 

 ، صوفیا   1000  ، أیغناتیف  غراف   62  : العنوان 
بلغاریا 

Address for Services:    4472ت ب  ص  البیرة   - اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(986)

 
نطلب الحمایة باللون األزرق و األصفر و األبیض و األحمر

Trade Mark No.:14029   14029 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 34   34 : في الصنف

Date: 26/08/2007  26/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Tobacco, raw, 
manipulated or processed; tobacco 
products; cigarettes, cigars and 
cigarillos, cigarette filters; cigarette 
paper; smoker s articles; matches; 
smokers  lighters and ashtrays of 
non-precious metal 

من اجل : التبغ ، الخام ، المصنع أو المعالج ،منتجات 
التبغ؛ السجائر ، السیجار والسیجاریللو ، مرشحات 
لوزام  ؛  السجائر  لف  ورق  ؛  السجائر  (فالتر) 
(والعات)  قداحات  ؛  (الثقاب)  الكبریت  ؛  المدخنین 
المصنوعة  غیر  السجائر  رماد  ومنافض  المدخنین 

من معادن نفیسة. 

In the name of: Aktsionerno 
Droujestvo Bulgartabac Holding 

بلغارتاباك  دروغیستفو  أكتسیونیرنو   : بأسم 
ھولدینغ 
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Address: 62 Graf Ignatiev, 1000 
Sofia, Bulgaria 

 ، صوفیا   1000  ، أیغناتیف  غراف   62  : العنوان 
بلغاریا 

Address for Services:    4472ت ب  ص  البیرة   - اهللا  رام   : التبلیغ  عنوان 
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(987)

Trade Mark No.:14030   14030 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 34  34 : في الصنف
Date: 26/08/2007  26/08/2007 : التاریخ
In Respect of: tobacco  من اجل : من اجل التمباك
In the name of: Radwan Radi Abid 
Alkader Arafat 

بأسم : رضوان راضي عبد القادر عرفات 

Address: Nablas / Commercial St  العنوان : نابلس - المركز التجاري
Address for Services:    227 عنوان التبلیغ : المحامي باسم دیاب – ص ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(988)

Trade Mark No.:14031   14031 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 27/08/2007  27/08/2007 : التاریخ
In Respect of: milk drink with fruit  من اجل : مشرب حلیب بالفواكھ
In the name of: SHARIKAT 
ALJUNIDI LEMUNTAJAT AL 
ALBAN WA AL MAWAD AL 
GHITHA EA M . K . M 

والمواد  األلبان  لمنتجات  الجنیدي  شركة   : بأسم 
الغذائیة م . خ . م 

Address: ALKHALIL - SHARE  AL 
SALAM - P.O.BOX: 274 / TEL: 02-
2229432 / FAX:02-2220558 

العنوان : الخلیل ـ شارع السالم ـ ص.ب: 274 / ت: 
02-2229432 / فاكس: 2220558-02 

Address for Services :  ALKHALIL - 
SHARE’ AL SALAM - P.O.BOX: 274 
/ TEL: 02-2229432 / FAX:02-2220558 

عنوان التبلیغ : الخلیلـ  شارع السالم ـ ص.ب: 274 
/ ت: 02-2229432 / فاكس: 2220558-02 
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(989)

Trade Mark No.:14032   14032 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 27/08/2007  27/08/2007 : التاریخ
In Respect of: milk drink with fruit  من اجل : مشروب حلیب بالفواكھ
In the name of: SHARIKAT 
ALJUNIDI LEMUNTAJAT AL 
ALBAN WA AL MAWAD AL 
GHITHA EA M . K . M 

والمواد  األلبان  لمنتجات  الجنیدي  شركة   : بأسم 
الغذائیة م . خ . م 

Address: ALKHALIL - SHARE  AL 
SALAM - P.O.BOX: 274 / TEL: 02-
2229432 / FAX:02-2220558 

العنوان : الخلیل ـ شارع السالم ـ ص.ب: 274 / ت: 
02-2229432 / فاكس: 2220558-02 

Address for Services :  ALKHALIL - 
SHARE’ AL SALAM - P.O.BOX: 274 
/ TEL: 02-2229432 / FAX:02-2220558 

عنوان التبلیغ : الخلیلـ  شارع السالم ـ ص.ب: 274 
/ ت: 02-2229432 / فاكس: 2220558-02 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(990)

Trade Mark No.:14033   14033 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 28/08/2007  28/08/2007 : التاریخ
In Respect of: Bleaching 
preparations and other substances 
for laundry use :cleaning.
Polishing,scouringandabrasive 
preparations, soaps, perfumery 
essential oils , cosmetics , hair lotions, 
dentifrices 

وغیرھا  االقمشة  تبییض  مستحضرات   : اجل  من 
 . المالبس  غسیل  في  تستخدم  التي  المواد  من 
واالزالة  والكشط  والصقل  التنظیف  مستحضرات 
المعطرة  الزیوت   ، العطور   ، الصابون   ، االوساخ 
معاجین   ، الشعر  غسول   ، التجمیل  مستحضرات   ،

ومنظفات االسنان وتنظیف اواني الجلي 

In the name of: sharekat hanny 
alajaway altejarya 

بأسم : شركة ھاني العجاوي التجاریة 

Address: jenen ajah  العنوان : جنین عجة
Address for Services:    97 عنوان التبلیغ : جنین /عمارة النخیل /ص ،ب
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(991)

Trade Mark No.:14034   14034 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 02/09/2007  02/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
products 

من اجل : المنتجات الصیدالنیة 

In the name of: Sanofi-Aventis  بأسم : سانوفي-افینتیس
Address: 174, Avenue de France, 
75013 Paris, France 

العنوان : 174, افنیو دي فرانس, 75013 باریس, 
فرنسا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(992)

Trade Mark No.:14035   14035 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 02/09/2007  02/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Human 
pharmaceuticals, namely anti-
infectives; all in class (5 

مضادات  بشریة،  صیدلیة  مستحضرات   : اجل  من 
نقل العدوى، وجمیعھا في الصنف (5) 

In the name of: Johnson & Johnson ( 
New Jersey Corporation) 

جیرسي  نیو   ) جونسون  اند  جونسون   : بأسم 
كوربوریشن) 

Address: New Brunswick, NJ, USA  المتحدة الوالیات   ، ج  ن  برانسوك،  نیو   : العنوان 
االمریكیة 

Address for Services:    البیرة مركز  البیرة،   ، فلسطین   : التبلیغ  عنوان 
التجاري/ ط6. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(993)

Trade Mark No.:14036   14036 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 25  25 : في الصنف
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Date: 02/09/2007  02/09/2007 : التاریخ
In Respect of: SHOES  من اجل : االحذیة
In the name of: YUSRI ABD AL 
HAMEED AHMAD AL NATSHEH 

بأسم : یسري عبد الحمید احمد النتشة 

Address: ALKHLEEL - SHARE 
ALSLAM - MOB ; 0599-660601 

 : تلفون   - السالم  شارع   - الخلیل   : العنوان 
 0599660601

Address for Services :  ALKHLEEL 
- SHARE ALSLAM - MOB ; 0599-
660601 

 : تلفون   - السالم  شارع   - الخلیل   : التبلیغ  عنوان 
 0599660601

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(994)

Trade Mark No.:14037   14037 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 02/09/2007  02/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Meat, fish, birds , 
vegetables and dried fruition 

و  الخضار  و  الطیور  و  السمك  و  اللحم   : اجل  من 
األثمار المجففھ 

In the name of: SHARIKAT 
AL - BAYED LEL MAWAD AL 
GHTHAEA 

بأسم : شركة البایض للمواد الغذائیة 

Address: AL KHALIL - JABAL ABU 
RUMAN - TEL : 022231011 

 : تلفون   - رمان  ابو  جبل   - الخلیل   : العنوان 
 0222231011

Address for Services :  AL KHALIL 
- JABAL ABU RUMAN - TEL : 
022231011 

عنوان التبلیغ : الخلیل - جبل ابو رمان - تلفون : 
 0222231011

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(995)

Trade Mark No.:14038   14038 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 03/09/2007  03/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Telecommunications 
line and wirless 

من اجل : االتصاالت سلكیة والسلكیة 

In the name of: Sharikat Mobile Al-
Wataniya Al-Falastiniah Lel-Etisalat 

الفلسطینیة  الوطنیة  موبایل  شركة   : بأسم 
لالتصاالت 
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Address: Satah Merhaba - Al Bira, 
Tri-Fitness Centre, P.O. Box 4236 

العنوان : سطح مرحبا – البیرة، تراي فتنس سنتر، 
ص.ب 4236 

Address for Services:    شارع الشیخ،  برج  عمارة  البیرة،   : عنوان التبلیغ 
 (O9) القدس - نابلس، الطابق الثالث - مكتب رقم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(996)

Trade Mark No.:14039   14039 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 03/09/2007  03/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Telecommunications 
line and wirless 

من اجل : االتصاالت سلكیة والسلكیة 

In the name of: Sharikat Mobile Al-
Wataniya Al-Falastiniah Lel-Etisalat 

الفلسطینیة  الوطنیة  موبایل  شركة   : بأسم 
لالتصاالت 

Address: Satah Merhaba - Al Bira, 
Tri-Fitness Centre, P.O. Box 4236 

العنوان : سطح مرحبا – البیرة، تراي فتنس سنتر، 
ص.ب 4236 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : ص.ب. 1903 رام اهللا، فلسطین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(997)

Trade Mark No.:14040   14040 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 03/09/2007  03/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Telecommunications 
line and wirless 

من اجل : االتصاالت سلكیة والسلكیة 

In the name of: Sharikat Mobile Al-
Wataniya Al-Falastiniah Lel-Etisalat 

الفلسطینیة  الوطنیة  موبایل  شركة   : بأسم 
لالتصاالت 

Address: Satah Merhaba - Al Bira, 
Tri-Fitness Centre, P.O. Box 4236 

العنوان : سطح مرحبا – البیرة، تراي فتنس سنتر، 
ص.ب 4236 

Address for Services:    شارع الشیخ،  برج  عمارة  البیرة،   : عنوان التبلیغ 
 (O9) القدس - نابلس، الطابق الثالث - مكتب رقم
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(998)

Trade Mark No.:14041   14041 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 03/09/2007  03/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Telecommunications 
line and wirless 

من اجل : االتصاالت سلكیة والسلكیة 

In the name of: Sharikat Mobile Al-
Wataniya Al-Falastiniah Lel-Etisalat 

الفلسطینیة  الوطنیة  موبایل  شركة   : بأسم 
لالتصاالت 

Address: Satah Merhaba - Al Bira, 
Tri-Fitness Centre, P.O. Box 4236 

العنوان : سطح مرحبا – البیرة، تراي فتنس سنتر، 
ص.ب 4236 

Address for Services:  عنوان التبلیغ : البیرة، عمارة برج الشیخ، شارع
)O9القدس - نابلس، الطابق الثالث - مكتب رقم (

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(999)

Trade Mark No.:14042   14042 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 03/09/2007  03/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Telecommunications 
line and wirless 

من اجل : االتصاالت سلكیة والسلكیة 

In the name of: Sharikat Mobile Al-
Wataniya Al-Falastiniah Lel-Etisalat 

الفلسطینیة  الوطنیة  موبایل  شركة   : بأسم 
لالتصاالت 

Address: Satah Merhaba - Al Bira, 
Tri-Fitness Centre, P.O. Box 4236 

العنوان : سطح مرحبا – البیرة، تراي فتنس سنتر، 
ص.ب 4236 

Address for Services:    شارع الشیخ،  برج  عمارة  البیرة،   : عنوان التبلیغ 
 (O9) القدس - نابلس، الطابق الثالث - مكتب رقم
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(1000)

Trade Mark No.:14043   14043 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 03/09/2007  03/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Telecommunications 
line and wirless 

من اجل : االتصاالت سلكیة والسلكیة 

In the name of: Sharikat Mobile Al-
Wataniya Al-Falastiniah Lel-Etisalat 

الفلسطینیة  الوطنیة  موبایل  شركة   : بأسم 
لالتصاالت 

Address: Satah Merhaba - Al Bira, 
Tri-Fitness Centre, P.O. Box 4236 

فتنس  تراي  البیرة،   – مرحبا  سطح   : العنوان 
سنتر، ص.ب 4236 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
نابلس، الطابق الثالث - مكتب  شارع القدس - 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1001)

Trade Mark No.:14044   14044 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 03/09/2007  03/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Telecommunications 
line and wirless 

من اجل : االتصاالت سلكیة والسلكیة 

In the name of: Sharikat Mobile Al-
Wataniya Al-Falastiniah Lel-Etisalat 

الفلسطینیة  الوطنیة  موبایل  شركة   : بأسم 
لالتصاالت 

Address: Satah Merhaba - Al Bira, 
Tri-Fitness Centre, P.O. Box 4236 

فتنس  تراي  البیرة،   – مرحبا  سطح   : العنوان 
سنتر، ص.ب 4236 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
نابلس، الطابق الثالث - مكتب  شارع القدس - 

(O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1002)

Trade Mark No.:14045   14045 : العالمة التجاریة رقم
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In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 03/09/2007  03/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Telecommunications 
line and wirless 

من اجل : االتصاالت سلكیة والسلكیة 

In the name of: Sharikat Mobile Al-
Wataniya Al-Falastiniah Lel-Etisalat 

الفلسطینیة  الوطنیة  موبایل  شركة   : بأسم 
لالتصاالت 

Address: Satah Merhaba - Al Bira, 
Tri-Fitness Centre, P.O. Box 4236 

فتنس  تراي  البیرة،   – مرحبا  سطح   : العنوان 
سنتر، ص.ب 4236 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
نابلس، الطابق الثالث - مكتب  شارع القدس - 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1003)

Trade Mark No.:14047   14047 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 03/09/2007  03/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Telecommunications 
line and wirless 

من اجل : االتصاالت سلكیة والسلكیة 

In the name of: Sharikat Mobile Al-
Wataniya Al-Falastiniah Lel-Etisalat 

الفلسطینیة  الوطنیة  موبایل  شركة   : بأسم 
لالتصاالت 

Address: Satah Merhaba - Al Bira, 
Tri-Fitness Centre, P.O. Box 4236 

فتنس  تراي  البیرة،   – مرحبا  سطح   : العنوان 
سنتر، ص.ب 4236 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
نابلس، الطابق الثالث - مكتب  شارع القدس - 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1004)

Trade Mark No.:14048   14048 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 03/09/2007  03/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Telecommunications 
line and wirless 

من اجل : االتصاالت سلكیة والسلكیة 
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In the name of: Sharikat Mobile Al-
Wataniya Al-Falastiniah Lel-Etisalat 

الفلسطینیة  الوطنیة  موبایل  شركة   : بأسم 
لالتصاالت 

Address: Satah Merhaba - Al Bira, 
Tri-Fitness Centre, P.O. Box 4236 

فتنس  تراي  البیرة،   – مرحبا  سطح   : العنوان 
سنتر، ص.ب 4236 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
نابلس، الطابق الثالث - مكتب  شارع القدس - 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1005)

Trade Mark No.:14049   14049 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 03/09/2007  03/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Telecommunications 
line and wirless 

من اجل : االتصاالت سلكیة والسلكیة 

In the name of: Sharikat Mobile Al-
Wataniya Al-Falastiniah Lel-Etisalat 

الفلسطینیة  الوطنیة  موبایل  شركة   : بأسم 
لالتصاالت 

Address: Satah Merhaba - Al Bira, 
Tri-Fitness Centre, P.O. Box 4236 

فتنس  تراي  البیرة،   – مرحبا  سطح   : العنوان 
سنتر، ص.ب 4236 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
نابلس، الطابق الثالث - مكتب  شارع القدس - 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1006)

Trade Mark No.:14050   14050 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 03/09/2007  03/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Telecommunications 
line and wirless 

من اجل : االتصاالت سلكیة والسلكیة 

In the name of: Sharikat Mobile Al-
Wataniya Al-Falastiniah Lel-Etisalat 

الفلسطینیة  الوطنیة  موبایل  شركة   : بأسم 
لالتصاالت 

Address: Satah Merhaba - Al Bira, 
Tri-Fitness Centre, P.O. Box 4236 

فتنس  تراي  البیرة،   – مرحبا  سطح   : العنوان 
سنتر، ص.ب 4236 
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Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
نابلس، الطابق الثالث - مكتب  شارع القدس - 

 (O9) رقم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1007)

Trade Mark No.:14052   14052 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 03/09/2007  03/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Telecommunications 
line and wirless 

من اجل : االتصاالت سلكیة والسلكیة 

In the name of: Sharikat Mobile Al-
Wataniya Al-Falastiniah Lel-Etisalat 

الفلسطینیة  الوطنیة  موبایل  شركة   : بأسم 
لالتصاالت 

Address: Satah Merhaba - Al Bira, 
Tri-Fitness Centre, P.O. Box 4236 

فتنس  تراي  البیرة،   – مرحبا  سطح   : العنوان 
سنتر، ص.ب 4236 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
نابلس، الطابق الثالث - مكتب  شارع القدس - 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1008)

Trade Mark No.:14053   14053 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 03/09/2007  03/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Telecommunications 
line and wirless 

من اجل : االتصاالت سلكیة والسلكیة 

In the name of: Sharikat Mobile Al-
Wataniya Al-Falastiniah Lel-Etisalat 

الفلسطینیة  الوطنیة  موبایل  شركة   : بأسم 
لالتصاالت 

Address: Satah Merhaba - Al Bira, 
Tri-Fitness Centre, P.O. Box 4236 

فتنس  تراي  البیرة،   – مرحبا  سطح   : العنوان 
سنتر، ص.ب 4236 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
نابلس، الطابق الثالث - مكتب  شارع القدس - 

 (O9) رقم
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(1009)

Trade Mark No.:14054   14054 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 03/09/2007  03/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Telecommunications 
line and wirless 

من اجل : االتصاالت سلكیة والسلكیة 

In the name of: Sharikat Mobile Al-
Wataniya Al-Falastiniah Lel-Etisalat 

الفلسطینیة  الوطنیة  موبایل  شركة   : بأسم 
لالتصاالت 

Address: Satah Merhaba - Al Bira, 
Tri-Fitness Centre, P.O. Box 4236 

فتنس  تراي  البیرة،   – مرحبا  سطح   : العنوان 
سنتر، ص.ب 4236 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
نابلس، الطابق الثالث - مكتب  شارع القدس - 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1010)

Trade Mark No.:14055   14055 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 03/09/2007  03/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Telecommunications 
line and wirless 

من اجل : االتصاالت سلكیة والسلكیة 

In the name of: Sharikat Mobile Al-
Wataniya Al-Falastiniah Lel-Etisalat 

الفلسطینیة  الوطنیة  موبایل  شركة   : بأسم 
لالتصاالت 

Address: Satah Merhaba - Al Bira, 
Tri-Fitness Centre, P.O. Box 4236 

فتنس  تراي  البیرة،   – مرحبا  سطح   : العنوان 
سنتر، ص.ب 4236 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
نابلس، الطابق الثالث - مكتب  شارع القدس - 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1011)

Trade Mark No.:14056   14056 : العالمة التجاریة رقم
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In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 03/09/2007  03/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Telecommunications 
line and wirless 

من اجل : االتصاالت سلكیة والسلكیة 

In the name of: Sharikat Mobile Al-
Wataniya Al-Falastiniah Lel-Etisalat 

الفلسطینیة  الوطنیة  موبایل  شركة   : بأسم 
لالتصاالت 

Address: Satah Merhaba - Al Bira, 
Tri-Fitness Centre, P.O. Box 4236 

فتنس  تراي  البیرة،   – مرحبا  سطح   : العنوان 
سنتر، ص.ب 4236 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
نابلس، الطابق الثالث - مكتب  شارع القدس - 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1012)

Trade Mark No.:14057   14057 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 7  7 : في الصنف
Date: 04/09/2007  04/09/2007 : التاریخ
In Respect of: sewing machines  من اجل : ماكینات خیاطة
In the name of: SHAREKT VENUS 
AL--TEJAREAH 

بأسم : شركة فینوس التجاریة 

Address: ALKHALIL - BER - 
ALHOMMUS 

العنوان : الخلیل - بئر الحمص 

Address for Services:    مقابل الجورة  الخلیل-راس   : التبلیغ  عنوان 
جامع الشعراوي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1013)

Trade Mark No.:14058   14058 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 7  7 : في الصنف
Date: 04/09/2007  04/09/2007 : التاریخ
In Respect of: sewing machines  من اجل : ماكینات خیاطة
In the name of: SHAREKT VENUS 
AL--TEJAREAH 

بأسم : شركة فینوس التجاریة 
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Address: ALKHALIL - BER - 
ALHOMMUS 

العنوان : الخلیل - بئر الحمص 

Address for Services:    تلفون الجورة  راس  الخلیل   : التبلیغ  عنوان 
 2217433

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1014)

Trade Mark No.:14059   14059 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 7  7 : في الصنف
Date: 04/09/2007  04/09/2007 : التاریخ
In Respect of: sewing machines  من اجل : ماكینات خیاطة
In the name of: SHAREKT VENUS 
AL--TEJAREAH 

بأسم : شركة فینوس التجاریة 

Address: ALKHALIL - BER - 
ALHOMMUS 

العنوان : الخلیل - بئر الحمص 

Address for Services:    تلفون الجورة  راس  الخلیل   : التبلیغ  عنوان 
 2217433

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1015)

Trade Mark No.:14060   14060 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 19  19 : في الصنف
Date: 04/09/2007  04/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Graded gravel, ready 
concrete, pavement tiles, building 
stones, cement, wood for building. 

من اجل : الحصى المتدرج والخرسانة الجاھزة 
 , إسمنت   , البناء  ,حجارة  االرصفة  وبالطات 

خشب للبناء. 
In the name of: Al Shareeka Al 
Saudieh Leintaj Mawad El Bina a El 
Mahdodah 

البناء  مواد  إلنتاج  السعودیة  الشركة   : بأسم 
المحدودة 

Address: P.O.Box 7483 Jeddah 21462 
, Saudi Arabia 

العنوان : ص.ب 7483 جدة 21462 , المملكة 
العربیة السعودیة 

Address for Services:    4472 عنوان التبلیغ : رام اهللا - ص ب
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(1016)

Trade Mark No.:14061   14061 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 06/09/2007  06/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Telecommunications  من اجل : االتصاالت وكافة خدماتھا
In the name of: Sharekat Yafa Le 
Shabaket wa Anthimat Al Computer 

بأسم : شركة یافا لشبكات وأنظمة الكمبیوتر 

Address: Sharea Al-Irsal- Ramallah  العنوان : شارع االرسال رام اهللا
Address for Services :  Sharea Al-
Irsal- Ramallah

عنوان التبلیغ : شارع االرسال رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1017)

Trade Mark No.:14062   14062 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 06/09/2007  06/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Telecommunications  من اجل : االتصاالت وكافة خدماتھا
In the name of: Sharekat Yafa Le 
Shabaket wa Anthimat Al Computer 

بأسم : شركة یافا لشبكات وأنظمة الكمبیوتر 

Address: Sharea Al-Irsal- Ramallah  العنوان : شارع االرسال رام اهللا
Address for Services :  Sharea Al-
Irsal- Ramallah 

عنوان التبلیغ : شارع االرسال رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1018)

Trade Mark No.:14063   14063 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 42  42 : في الصنف
Date: 06/09/2007  06/09/2007 : التاریخ
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In Respect of: computer servieces 
hardware and software development 

من اجل : خدمات تصمیم وتطویر عتاد وبرامج 
الحاسوب 

In the name of: Sharekat Yafa Le 
Shabaket wa Anthimat Al Computer 

بأسم : شركة یافا لشبكات وأنظمة الكمبیوتر 

Address: Sharea Al-Irsal- Ramallah  العنوان : شارع االرسال رام اهللا
Address for Services :  Sharea Al-
Irsal- Ramallah 

عنوان التبلیغ : شارع االرسال رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1019)

Trade Mark No.:14066   14066 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 04/09/2007  04/09/2007 : التاریخ
In Respect of: materials used in 
laundry and cleaning products and 
soap 

الغسیل  في  المستعملة  المواد   : اجل  من 
ومستحضرات التنظیف والصابون 

In the name of: alshareka 
almarkazeya leltejara fe alshark al 
awsat 

الشرق  في  للتجارة  المركزیة  الشركة   : بأسم 
االوسط م. خ. م 

Address: Nablus - almanteka 
alsenaeya - alsharea alraesy 

العنوان : نابلس - المنطقة الصناعیة - الشارع 
الرئیسي 

Address for Services :  Nablus - 
almanteka alsenaeya - alsharea 
alraesy 

الصناعیة -  المنطقة  نابلس -  التبلیغ :  عنوان 
الشارع الرئیسي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1020)

Trade Mark No.:14068   14068 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 10/09/2007  10/09/2007 : التاریخ
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In Respect of: Coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, or ALTABIUK 
INCOMES AND Mmathlat coffee 
, flour and prepatios made from 
grain and bread , The biscuits , cakes 
, sweets and Alarchosh used for 
freezing , honey and treacle and yeast 
bread and powder , salt , mustard 
, pepper and vinegar , and tomato 
sauce and spices , condiments and 
ice ; 

واالرز  والكاكاو  والشاي  القھوة   : اجل  من 
والتابیوك او الساغو ومماثالت القھوة والدقیق 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز 
والرشوش  والحلوى  والكعك  والبسكویت 
المستعملة لتجمیدھا والعسل والدبس والخمیرة 
ومسحوق الخبز والملح والخردل والفلفل والخل 

والصلصة والبھارات والتوابل والجلید 

In the name of: SHAREKT ABU 
ODEH OKHWAN 

بأسم : شركة ابو عودة اخوان 

Address: AL MAMLAKH AL 
ORDENIAH AL HASHEMIA - 
AMMAN - SHARE AL YARMOOK 
- P. O. BOX ; 425685 

عمان -  العنوان : المملكة االردنیةالھاشمیة - 
تلفون  ب: 425685-   . ص  الیرموك -  شارع 

 0096264914961-

Address for Services:    عنوان التبلیغ : الخلیل - رأس الجورة - مقابل
جامع الشعراوي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1021)

Trade Mark No.:14069   14069 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 31  31 : في الصنف
Date: 10/09/2007  10/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Agricultural,and 
horticultural not and grains not 
included in other items and livestock 
,and vegetables and fresh fruit , The 
seeds and plants and flowers live , 
feed and malt . 

ومنتوجات  الزراعیة  المنتوجات   : اجل  من 
في  المدرجة  غیر  والحبوب  والغبات  البساتین 
والخضار  الحیة  والحیوانات  االخرى  االصناف 
الحیة  والنباتات  والبذور  الطازجة  والفواكھ 

واالزھار والعلف والمولت 
In the name of: SHAREKT ABU 
ODEH OKHWAN 

بأسم : شركة ابو عودة اخوان 

Address: AL MAMLAKH AL 
ORDENIAH AL HASHEMIA - 
AMMAN - SHARE AL YARMOOK 
- P. O. BOX ; 425685 

عمان -  العنوان : المملكة االردنیةالھاشمیة - 
تلفون  ب: 425685-   . ص  الیرموك -  شارع 

 0096264914961-

Address for Services:    عنوان التبلیغ : الخلیل - رأس الجورة - مقابل
جامع الشعراوي 
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(1022)

Trade Mark No.:14070   14070 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 10/09/2007  10/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Meat, fish, and birds 
and hunting and feeds meat , fish and 
vegetables and Fruition stored or 
cooked , jellies and jam , eggs , milk 
and other , from dairy products , 
canned food and Pickle . 

والقنص  والطیور  والسمك  اللحم   : اجل  من 
واالثمار  والخضار  والسمك  اللحم  وخالصات 
والھالم  والمطبوخة  المجففة  او  المحفوظة 
والمربى والبیض والحلیب وغیره من منتوجات 

االلبان والمعلبات والمخلل 
In the name of: SHAREKT ABU 
ODEH OKHWAN 

بأسم : شركة ابو عودة اخوان 

Address: AL MAMLAKH AL 
ORDENIAH AL HASHEMIA - 
AMMAN - SHARE AL YARMOOK 
- P. O. BOX ; 425685 

عمان -  العنوان : المملكة االردنیةالھاشمیة - 
تلفون  ب: 425685-   . ص  الیرموك -  شارع 

 0096264914961-

Address for Services:    عنوان التبلیغ : الخلیل - رأس الجورة - مقابل
جامع الشعراوي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1023)

Trade Mark No.:14071   14071 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 10/09/2007  10/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, or ALTABIUK 
INCOMES AND Mmathlat coffee 
, flour and prepatios made from 
grain and bread , The biscuits , cakes 
, sweets and Alarchosh used for 
freezing , honey and treacle and yeast 
bread and powder , salt , mustard 
, pepper and vinegar , and tomato 
sauce and spices , condiments and 
ice ; 

واالرز  والكاكاو  والشاي  القھوة   : اجل  من 
والتابیوك او الساغو ومماثالت القھوة والدقیق 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز 
والرشوش  والحلوى  والكعك  والبسكویت 
المستعملة لتجمیدھا والعسل والدبس والخمیرة 
ومسحوق الخبز والملح والخردل والفلفل والخل 

والصلصة والبھارات والتوابل والجلید 
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In the name of: SHAREKT ABU 
ODEH OKHWAN 

بأسم : شركة ابو عودة اخوان 

Address: AL MAMLAKH AL 
ORDENIAH AL HASHEMIA - 
AMMAN - SHARE AL YARMOOK 
- P. O. BOX ; 425685 

عمان -  العنوان : المملكة االردنیةالھاشمیة - 
تلفون  ب: 425685-   . ص  الیرموك -  شارع 

 0096264914961-

Address for Services:    عنوان التبلیغ : الخلیل - رأس الجورة - مقابل
جامع الشعراوي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1024)

Trade Mark No.:14072   14072 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 31  31 : في الصنف
Date: 10/09/2007  10/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Agricultural,and 
horticultural not and grains not 
included in other items and livestock 
,and vegetables and fresh fruit , The 
seeds and plants and flowers live , 
feed and malt . 

ومنتوجات  الزراعیة  المنتوجات   : اجل  من 
في  المدرجة  غیر  والحبوب  والغبات  البساتین 
والخضار  الحیة  والحیوانات  االخرى  االصناف 
الحیة  والنباتات  والبذور  الطازجة  والفواكھ 

واالزھار والعلف والمولت 
In the name of: SHAREKT ABU 
ODEH OKHWAN 

بأسم : شركة ابو عودة اخوان 

Address: AL MAMLAKH AL 
ORDENIAH AL HASHEMIA - 
AMMAN - SHARE AL YARMOOK 
- P. O. BOX ; 425685 

عمان -  العنوان : المملكة االردنیةالھاشمیة - 
تلفون  ب: 425685-   . ص  الیرموك -  شارع 

 0096264914961-

Address for Services:    عنوان التبلیغ : الخلیل - رأس الجورة - مقابل
جامع الشعراوي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1025)

Trade Mark No.:14074   14074 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 10/09/2007  10/09/2007 : التاریخ
In Respect of: gum  من اجل : علكة
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In the name of: SHAREKAT 
ALZALMOUT LELTAWZE A M. 
KH. M 

المساھمة  للتوزیع  الزلموط  شركة   : بأسم 
الخصوصیة المحدودة 

Address: NABLUS  العنوان : نابلس -المنطقة الصناعیة
Address for Services:    - سفیان   - شارع   - نابلس   : التبلیغ  عنوان 

عمارة غزال - ط4 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1026)

Trade Mark No.:14076   14076 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 10/09/2007  10/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Preparations for use in 
vaginal hygiene: absorbent sanitary 
articles for use in menstruation or 
incontinence; sanitary knickers; 
sanitary pads; sanitary towels, 
panty liners; tampons; pads for 
hygiene purposes, pant diapers 
for incontinence, diapers for 
incontinence, sanitary towels and 
panty liners for incontinence. 

للصحة  المستعملة  المستحضرات   : اجل  من 
المستعملة  الممتصة  الصحیة  المواد  المھبلیة: 
القصیرة  األلبسة  الحیض او سلس البول،  عند 
التحتیة الصحیة، الضمادات الصحیة، المناشف 
الصحیة، بطانات السراویل الصحیة، الصمامات 
لالغراض  الضمادات  الصحي،  لالستخدام 
الصحیة، حفاضات على ھیئة بنطلونات قصیرة 
لسلس البول، الحفاضات الخاصة لسلس البول، 
المناشف الصحیة و بطانات السراویل الصحیة 

لسلس البول. 
In the name of: SCA Hygiene 
Products AB 

بأسم : اس سي ایھ ھایجین بروداكتس ایھ بي 

Address: SE-405 03 GOTEBORG, 
Sweden 

 , غوتیبورغ   03 اي-405  اس   : العنوان 
السوید. 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1027)

Trade Mark No.:14077   14077 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 11/09/2007  11/09/2007 : التاریخ
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In Respect of: Internet portal 
services 

من اجل : خدمات البوابة االلكترونیة 

In the name of: Sharekat Yafa Le 
Shabaket wa Anthimat Al Computer 

بأسم : شركة یافا لشبكات وأنظمة الكمبیوتر 

Address: Sharea Al-Irsal- Ramallah  العنوان : شارع االرسال رام اهللا
Address for Services :  Sharea Al-
Irsal- Ramallah 

عنوان التبلیغ : شارع االرسال رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1028)

Trade Mark No.:14078   14078 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 11/09/2007  11/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Dry Battery  من اجل : البطاریات الجافة
In the name of: SHARIKAT 
AL SIRAJ LILTEJARAH WA 
ALESTITHMAR AL-ADIEH AL-
AMMAH 

واالستثمار  للتجارة  السراج  شركة   : بأسم 
العادیة العامة 

Address: ALKHALIL - MORABET 
SEBTAH - TEL: 02-2292634 

 : تلفون   - سبتة  مربعة   - الخلیل   : العنوان 
 2292634-02

Address for Services :  ALKHALIL 
- MORABET SEBTAH - TEL: 02-
2292634 

عنوان التبلیغ : الخلیل - مربعة سبتة - تلفون 
 2292634-02 :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1029)

Trade Mark No.:14080   14080 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 13/09/2007  13/09/2007 : التاریخ
In Respect of: 
TELECOMMUNICAION 
SERVICES 

من اجل : خدمات االتصاالت 

In the name of: palestine 
Telecommunications company plc . 

بأسم : شركة االتصاالت الفلسطینیة المساھمة 
العامة المحدودة 

Address: Nablus Rafidia  العنوان : نابلس رفیدیا
Address for Services:    75-عنوان التبلیغ : نابلس -ص. ب
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(1030)

Trade Mark No.:14081   14081 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 13/09/2007  13/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Telecommunications 
services 

من اجل : خدمات االتصاالت 

In the name of: palestine 
Telecommunications company plc . 

بأسم : شركة االتصاالت الفلسطینیة المساھمة 
العامة المحدودة 

Address: Nablus Rafidia  العنوان : نابلس رفیدیا
Address for Services:    75-عنوان التبلیغ : نابلس -ص. ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1031)

Trade Mark No.:14083   14083 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 13/09/2007  13/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Telecommunications 
services 

من اجل : خدمات االتصاالت 

In the name of: palestine 
Telecommunications company plc . 

بأسم : شركة االتصاالت الفلسطینیة المساھمة 
العامة المحدودة 

Address: Nablus Rafidia  العنوان : نابلس رفیدیا
Address for Services:    75-عنوان التبلیغ : نابلس -ص. ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1032)

Trade Mark No.:14084   14084 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 13/09/2007  13/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Advertising; 
business management; business 
administration; office functions 

من اجل : خدمات الدعایة و االعالن و توجیھ 
األعمال و تفعیل النشاط المكتبي 
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In the name of: Transjordan 
Engineering co.LTD 

خ.  الھندسیة م.  ترانس جوردن  شركة  بأسم : 
م. 

Address: Bethlehem  قرب- المدارس  شارع   - لحم  بیت   : العنوان 
قریة الزیتونة 

Address for Services :  Bethlehem  المدارس شارع   - لحم  بیت   : التبلیغ  عنوان 
-قرب قریة الزیتونة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1033)

Trade Mark No.:14085   14085 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 25  25 : في الصنف
Date: 17/09/2007  17/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Clothing  من اجل : المالبس
In the name of: Jaime Jorge Nazal 
Otero & Edward Henry Abugattas 
Saba 

جیمي  و  سابا  ابوغطاس  ھنري  ادورد   : بأسم 
جورجي نازال اوتیرو 

Address: San Diego 1891, Santiago, 
Chile 

سانتیاجو،   ،1891 دایجو  سان   : العنوان 
تشیلي 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1034)

Trade Mark No.:14086   14086 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 17/09/2007  17/09/2007 : التاریخ
In Respect of: respect of liguid 
soap and paste , articles used in 
washing and all powder and cleaning 
preperations toilet soap 

من اجل : الصابون السائل والمعجون والمواد 
مساحیق  وجمیع  الغسیل  في  المستعملة 

ومستحضرات التنظیف وصابون التوالیت 

In the name of: Arab Industrial Co. 
Ltd. 

المساھمة  العربیة  الصناعة  شركة   : بأسم 
الخصوصیة المحدودة 

Address: RAMALLAH P.O. BOX 
768 

العنوان : رام اهللا ص.ب. 768 

Address for Services:     1عنوان التبلیغ : رام اهللا- عمارة الفرح  ط
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(1035)

Trade Mark No.:14090   14090 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 17/09/2007  17/09/2007 : التاریخ
In Respect of: respect of liguid 
soap and paste , articles used in 
washing and all powder and cleaning 
preperations toilet soap 

والمعجون  السائل  الصابون   : اجل  من 
وجمیع  الغسیل  في  المستعملة  والمواد 
وصابون  التنظیف  مساحیقومستحضرات 

التوالیت 
In the name of: Arab Industrial Co. 
Ltd. 

المساھمة  العربیة  الصناعة  شركة   : بأسم 
الخصوصیة المحدودة 

Address: RAMALLAH P.O. BOX 
768 

العنوان : رام اهللا ص.ب. 768 

Address for Services:    - 1عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الفرح - ط
ص ب 1788 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1036)

Trade Mark No.:14092   14092 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 17/09/2007  17/09/2007 : التاریخ
In Respect of: respect of liguid 
soap and paste , articles used in 
washing and all powder and cleaning 
preperations toilet soap 

والمعجون  السائل  الصابون   : اجل  من 
وجمیع  الغسیل  في  المستعملة  والمواد 
وصابون  التنظیف  مساحیقومستحضرات 

التوالیت 
In the name of: sharekat al-senaah 
al-arabia 

المساھمة  العربیة  الصناعة  شركة   : بأسم 
الخصوصیة المحدودة 

Address: RAMALLAH P.O. BOX 
768 

العنوان : رام اهللا ص.ب. 768 

Address for Services:    - 1عنوان التبلیغ : رام اهللا - عمارة الفرح - ط
ص ب 1788
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(1037)

Trade Mark No.:14093   14093 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 18/09/2007  18/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Insectisides and 
pesticides 

والحیوانات  الحشرات  مبیدات   : اجل  من 
الضارة 

In the name of: ismael mrwan altef  الطیف اسماعیل  مروان  اسماعیل   : بأسم 
السامري 

Address: nablus - mount gerizim  العنوان : نابلس - جبل جرزیم
Address for Services :  nablus - 
mount gerizim 

عنوان التبلیغ : نابلس - جبل جرزیم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1038)

Trade Mark No.:14094   14094 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 18/09/2007  18/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Ice cream, water ices, 
sherbets, frozen confections, frozen 
cakes, preparations for making 
ice cream and/or water ices and/or 
sherbets and/or frozen confections 
and/or frozen cakes. 

عصیر  المائیة،  المثلجات  البوظة،   : اجل  من 
الكعك  المثلجة،  الحلویات  المثلج،  الفاكھة 
و/او  البوظة  لصنع  مستحضرات  المثلج، 
المثلجات المائیة و/او عصیر الفاكھة المثلج و/

او الحلویات المثلجة و/او الكعك المثلج 
In the name of: Société Des Produits 
Nestlé S.A. 

بأسم : سوسیتیة دي برودوي نستلة أس .آ. 

Address: Case Postale 353, CH-1800 
Vevey,Switzerland 

العنوان : ص.ب 353 ، سي أتش 1800 فیفاي 
، سویسرا 

Address for Services:    4472 عنوان التبلیغ : رام اهللا - ص ب
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(1039)

Trade Mark No.:14096   14096 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 19/09/2007  19/09/2007 : التاریخ
In Respect of: products made of 
cerals bread . bisquits cakes and 
sweets 

من  المصنوعة  المستحضرات   : اجل  من 
الحبوب,سكریات صلصات , بھارات . الحلوى 

In the name of: RYAD ABDUL 
KADER RADI ARAFAT 

بأسم : ریاض عبد القادر راضي عرفات 

Address: NABLUS AL MASAKEN 
AL SHAABYAH 

العنوان : نابلس \المساكن الشعبیة الشرقیة ت 
 092329081

Address for Services :  NABLUS AL 
MASAKEN AL SHAABYAH 

الشعبیة  \المساكن  نابلس   : التبلیغ  عنوان 
الشرقیة ت 092329081 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1040)

Trade Mark No.:14097   14097 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 19/09/2007  19/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceuticals 
preparations; all in class (5) 

في  وجمیعھا  صیدلیة;  تجھیزات   : اجل  من 
الصنف (5). 

In the name of: Johnson & Johnson ( 
New Jersey Corporation) 

جیرسي  نیو   ) جونسون  اند  جونسون   : بأسم 
كوربوریشن) 

Address: New Brunswick, NJ, USA  العنوان : نیو برانسوك، ن ج ، الوالیات المتحدة
االمریكیة 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : فلسطین ، البیرة، مركز البیرة
التجاري/ ط6. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1041)

Trade Mark No.:14098   14098 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 10  10 : في الصنف
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Date: 19/09/2007  19/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Syringes and injectors 
used to inject pharmaceuticals; all in 
class (10). 

لحقن  المستخدمة  والمحاقن  الحقن   : اجل  من 
الدواء; وجمیعھا في الصنف (10). 

In the name of: Johnson & Johnson ( 
New Jersey Corporation) 

جیرسي  نیو   ) جونسون  اند  جونسون   : بأسم 
كوربوریشن) 

Address: New Brunswick, NJ, USA  العنوان : نیو برانسوك، ن ج ، الوالیات المتحدة
االمریكیة 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : فلسطین ، البیرة، مركز البیرة
التجاري/ ط6. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1042)

Trade Mark No.:14099   14099 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 7  7 : في الصنف
Date: 19/09/2007  19/09/2007 : التاریخ
In Respect of: powar tools inclustrial 
eguipmmeut haud tools waker pumps 
, garage tools and eguipmcut and all 
thier parts and accessories . 

من اجل : معدات كھربائیة یدویة معدات صناعیة 
وحرفیة  یدویة  عدد   . مساعدة  وكھربائیة 

مضخات میاه ومعدات ھیدرولیكیة وكراج 

In the name of: AL -Masri industrial 
machine Eng . co . 

للمعدات  الھندسیة  المصري  شركة   : بأسم 
الصناعیة 

Address: AL- shaima circle - 
Qalqilya city - plaestine 

العنوان : دوار الشیماء - قلقیلیة - فلسطین 

Address for Services :  AL- shaima 
circle - Qalqilya city - plaestine 

 - قلقیلیة   - الشیماء  دوار   : التبلیغ  عنوان 
فلسطین 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1043)

Trade Mark No.:14101   14101 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 19/09/2007  19/09/2007 : التاریخ
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In Respect of: perfiums and biuty 
cosmatics exesories 

من اجل : العطور وادوات التجمیل والمساحیق 

In the name of: Jalal Salem Hlaiel 
Jebril 

بأسم : باسم جالل سالم ھلیل جبریل 

Address: Gaza Alremal / Alnasr St: 
Tel 2818900 

العنوان : غزة الرمال \ شارع النصر 

Address for Services :  Gaza Alremal 
/ Alnasr St: Tel 2818900 

عنوان التبلیغ : غزة الرمال \ شارع النصر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1044)

Trade Mark No.:14102   14102 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 19/09/2007  19/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Commercial centers 
services (trade fairs for commercial 
purposes). 

من اجل : خدمات المجمعات التجاریة (خدمات 
االسواق للغایات التجاریة). 

In the name of: Ayla Oasis 
Development Co. 

بأسم : شركة واحة أیلة للتطویر (م.خ.م.) 

Address: P.O. Box: 83, Amman 
11118, Jordan 

العنوان : ص ب: 83 , عمان 11118, االردن. 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1045)

Trade Mark No.:14103   14103 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 19/09/2007  19/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Investment services.  .من اجل : خدمات االستثمار
In the name of: Ayla Oasis 
Development Co. 

بأسم : شركة واحة أیلة للتطویر (م.خ.م.) 

Address: P.O. Box: 83, Amman 
11118, Jordan 

العنوان : ص ب: 83 , عمان 11118, االردن. 

Address for Services:    AGIP - TMP Agents/  : التبلیغ  عنوان 
 P.O Box 3800 Al-Beereh
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(1046)

Trade Mark No.:14104   14104 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 37  37 : في الصنف
Date: 19/09/2007  19/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Construction services.  .من اجل : خدمات المقاوالت
In the name of: Ayla Oasis 
Development Co. 

بأسم : شركة واحة أیلة للتطویر (م.خ.م.) 

Address: P.O. Box: 83, Amman 
11118, Jordan 

العنوان : ص ب: 83 , عمان 11118, االردن. 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1047)

Trade Mark No.:14105   14105 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 39  39 : في الصنف
Date: 19/09/2007  19/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Tourist and travel 
services. 

من اجل : خدمات السیاحة والسفر. 

In the name of: Ayla Oasis 
Development Co. 

بأسم : شركة واحة أیلة للتطویر (م.خ.م.) 

Address: P.O. Box: 83, Amman 
11118, Jordan 

العنوان : ص ب: 83 , عمان 11118, االردن. 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1048)

Trade Mark No.:14106   14106 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 19/09/2007  19/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Gymnastic centers, 
sport activities and sport centers. 

من اجل : خدمات مراكز اللیاقة البدنیة , خدمات 
مراكز وانشطة ریاضیة. 
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In the name of: Ayla Oasis 
Development Co. 

بأسم : شركة واحة أیلة للتطویر (م.خ.م.) 

Address: P.O. Box: 83, Amman 
11118, Jordan 

العنوان : ص ب: 83 , عمان 11118, االردن. 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1049)

Trade Mark No.:14107   14107 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 43  43 : في الصنف
Date: 19/09/2007  19/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Temporary 
accommodation, providing of food 
and drink services. 

خدمات   , المؤقتة  االقامة  خدمات   : اجل  من 
الطعام والشراب. 

In the name of: Ayla Oasis 
Development Co. 

بأسم : شركة واحة أیلة للتطویر (م.خ.م.) 

Address: P.O. Box: 83, Amman 
11118, Jordan 

العنوان : ص ب: 83 , عمان 11118, االردن. 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1050)

Trade Mark No.:14108   14108 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 44  44 : في الصنف
Date: 19/09/2007  19/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Medical centers 
services. 

من اجل : خدمات المراكز العالجیة. 

In the name of: Ayla Oasis 
Development Co. 

بأسم : شركة واحة أیلة للتطویر (م.خ.م.) 

Address: P.O. Box: 83, Amman 
11118, Jordan 

العنوان : ص ب: 83 , عمان 11118, االردن. 

Address for Services:    AGIP - TMP Agents/  : التبلیغ  عنوان 
 P.O Box 3800 Al-Beereh
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(1051)

Trade Mark No.:14111   14111 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 23/09/2007  23/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Collection (except 
transport), for others, of household 
electrical appliances and tableware, 
enabling consumers to view and 
purchase them conveniently; 
retailing of household electrical 
appliances and household or kitchen 
utensils. 

للموائد  الكترونیة  ادوات  تجمیع   : اجل  من 
المنزلیة، تخول المشتري ان یشاھدھا ویشتریھا 
بسھولة، مبیع ادوات منزلیة الكترونیة واواني 

مطبخیة او منزلیة. 

In the name of: SEB SA  بأسم : سیب أس آ
Address: 4 Chemin du Petit Bois, 
69130 Ecully, France 

العنوان : 4 تشیمین دو بیتیت بویز ، 69130 
إیكیوللي ، فرنسا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1052)

Trade Mark No.:14112   14112 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 23/09/2007  23/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Soap; cleaning preparations; 
perfumery; essential oils; deodorants and 
antiperspirants; hair care products; hair 
colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving 
preparations, shampoos, conditioners, hair 
sprays, hair powder, hair dressings, hair 
lacquers, hair mousses, hair glazes, hair 
gels, hair moisturisers, hair liquid, hair 
preservation treatments, hair desiccating 
treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, 
preparations for the bath and / or shower; 
non- medicated toilet preparations; skin care 
preparations;cosmetics؛ pre-moistened or 
impregnated cleansing pads, tissues or wipes ; 
all included in class 3 

عطور؛  تنظیف؛  مستحضرات  ؛  صابون   : اجل  من 
العنایة  مستحضرات  العرق؛  لرائحة  مزیل  زیوت, 
كریمات  للشعر؛  ملونات  للشعر؛  أصبغة  بالشعر؛ 
شامبوھات؛  الشعر؛  لتمویج  مستحضرات  للشعر؛ 
للشعر؛  بودرة  للشعر؛  سبراي  للشعر؛  ملطفات 
للشعر؛  موس  للشعر؛  ملمعات  للشعر؛  مغطیات 
مرطبات للشعر؛ جیل للشعر؛ سائل للشعر؛ معالجات 
و  عالجات  للشعر؛  زیوت  الشعر؛  على  للمحافظة 
مستحضرات لتنشیف الشعر؛ مقوي للشعر؛ كریمات 
للشعر؛ مستحضرات لالستحمام؛ مستحضرات عنایة 
بالبشرة؛  للعنایة  مستحضرات  طبیة؛  غیر  شخصیة 
كوزمتكس؛ قطع تنظیف مرطبة و مقویة، محارم أو 

منادیل؛ و جمیعھا في الصنف 3. 
In the name of: Unilever PLC  بأسم : یونیلفر بي ال سي
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Address: Bedford, United Kingdom  العنوان : بدفورد, المملكة المتحدة
Address for Services:    عنوان التبلیغ : فلسطین ، البیرة، مركز البیرة

التجاري/ ط6. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1053)

Trade Mark No.:14113   14113 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 23/09/2007  23/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Teleommunictions 
and Communication Servies, 
multmedia E-communication portals, 
Internet services, Communications 
middleware and call centrer 
operations; all in class 38 

بعد ووسائل  االتصاالت عن  اجل : خدمات  من 
المعدات  متعددة  االتصاالت  عمومًا،  االتصال 
المعلوماتیة وخدمات االنترنت ومنافذ االتصاالت 
الصنف  في  وجمیعھا  االتصال  مركز  واعمال 

 .(38)
In the name of: Sharkt Hadara 
Lilesthmar Altknolgy almosahma 
alkhososya almahdoda 

التكنولوجي  لالستثمار  حضارة  شركة   : بأسم 
المساھمة الخصوصیة المحدودة 

Address: AL-Bireh, Jerusalem 
Ramallah Street, Al Faud Center, 6th 
floor. 

العنوان : البیره، شارع رام اهللا القدس، عمارة 
الفؤاد، ط6 

Address for Services:    /التجاري عنوان التبلیغ : البیرة، مركز البیرة 
ط6 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1054)

مالحظة : ان تسجیل ھذه العالمة ال یعطي أصحابھا الحق المطلق باستخدام الكلمات و العبارات الوصفیھ 
ذات االستخدام العام

Trade Mark No.:14115   14115 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 23/09/2007  23/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Teleommunictions 
and Communication Servies, 
multmedia E-communication portals, 
Internet services, Communications 
middleware and call centrer 
operations; all in class 38 

بعد ووسائل  االتصاالت عن  اجل : خدمات  من 
المعدات  متعددة  االتصاالت  عمومًا،  االتصال 
المعلوماتیة وخدمات االنترنت ومنافذ االتصاالت 
الصنف  في  وجمیعھا  االتصال  مركز  واعمال 

 .(38)
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In the name of: Sharkt Hadara 
Lilesthmar Altknolgy almosahma 
alkhososya almahdoda 

التكنولوجي  لالستثمار  حضارة  شركة   : بأسم 
المساھمة الخصوصیة المحدودة 

Address: AL-Bireh, Jerusalem 
Ramallah Street, Al Faud Center, 6th 
floor. 

العنوان : البیره، شارع رام اهللا القدس، عمارة 
الفؤاد، ط6 

Address for Services:    /التجاري عنوان التبلیغ : البیرة، مركز البیرة 
ط6 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1055)

Trade Mark No.:14116   14116 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 23/09/2007  23/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Teleommunictions 
and Communication Servies, 
multmedia E-communication portals, 
Internet services, Communications 
middleware and call centrer 
operations; all in class 38 

بعد ووسائل  االتصاالت عن  اجل : خدمات  من 
المعدات  متعددة  االتصاالت  عمومًا،  االتصال 
المعلوماتیة وخدمات االنترنت ومنافذ االتصاالت 
الصنف  في  وجمیعھا  االتصال  مركز  واعمال 

 .(38)
In the name of: Sharkt Hadara 
Lilesthmar Altknolgy almosahma 
alkhososya almahdoda 

التكنولوجي  لالستثمار  حضارة  شركة   : بأسم 
المساھمة الخصوصیة المحدودة 

Address: AL-Bireh, Jerusalem 
Ramallah Street, Al Faud Center, 6th 
floor. 

العنوان : البیره، شارع رام اهللا القدس، عمارة 
الفؤاد، ط6 

Address for Services:    /التجاري عنوان التبلیغ : البیرة، مركز البیرة 
ط6 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1056)

Trade Mark No.:14117   14117 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 25/09/2007  25/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
products for the treatment and 
prevention of cancers. 

من اجل : المنتجات الصیدالنیة لعالج والوقایة 
من االمراض السرطانیة. 
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In the name of: SANOFI-AVENTIS  بأسم : سانوفي-افینتیس
Address: 174, Avenue de France, 
75013 Paris, France. 

 75013 فرانس,  دي  افنیو   ,174  : العنوان 
باریس, فرنسا. 

Address for Services:    ب ص   - البیره   - اهللا  م  را   : التبلیغ  عنوان 
 3800

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1057)

Trade Mark No.:14118   14118 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 25/09/2007  25/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
products for the treatment and 
prevention of cancers. 

من اجل : المنتجات الصیدالنیة لعالج والوقایة 
من االمراض السرطانیة. 

In the name of: SANOFI-AVENTIS  بأسم : سانوفي-افینتیس
Address: 174, Avenue de France, 
75013 Paris, France. 

 75013 فرانس,  دي  افنیو   ,174  : العنوان 
باریس, فرنسا. 

Address for Services:    ب ص   - البیره   - اهللا  م  را   : التبلیغ  عنوان 
 3800

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1058)

Trade Mark No.:14119   14119 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 25/09/2007  25/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
products. 

من اجل : المنتجات الصیدالنیة. 

In the name of: SANOFI-AVENTIS  بأسم : سانوفي-افینتیس
Address: 174, Avenue de France, 
75013 Paris, France. 

 75013 فرانس,  دي  افنیو   ,174  : العنوان 
باریس, فرنسا. 

Address for Services:    ب ص   - البیره   - اهللا  م  را   : التبلیغ  عنوان 
 3800
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(1059)

Trade Mark No.:14120   14120 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 25/09/2007  25/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
products. 

من اجل : المنتجات الصیدالنیة. 

In the name of: SANOFI-AVENTIS  بأسم : سانوفي-افینتیس
Address: 174, Avenue de France, 
75013 Paris, France. 

 75013 فرانس,  دي  افنیو   ,174  : العنوان 
باریس, فرنسا. 

Address for Services:    ب ص   - البیره   - اهللا  م  را   : التبلیغ  عنوان 
 3800

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1060)

Trade Mark No.:14121   14121 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 25/09/2007  25/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
products. 

من اجل : المنتجات الصیدالنیة. 

In the name of: SANOFI-AVENTIS  بأسم : سانوفي-افینتیس
Address: 174, Avenue de France, 
75013 Paris, France. 

 75013 فرانس,  دي  افنیو   ,174  : العنوان 
باریس, فرنسا. 

Address for Services:    ب ص   - البیره   - اهللا  م  را   : التبلیغ  عنوان 
 3800

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1061)

Trade Mark No.:14122   14122 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 25/09/2007  25/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
products. 

من اجل : المنتجات الصیدالنیة. 
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In the name of: SANOFI-AVENTIS  بأسم : سانوفي-افینتیس
Address: 174, Avenue de France, 
75013 Paris, France. 

 75013 فرانس,  دي  افنیو   ,174  : العنوان 
باریس, فرنسا. 

Address for Services:    ب ص   - البیره   - اهللا  م  را   : التبلیغ  عنوان 
 3800

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1062)

Trade Mark No.:14123   14123 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 25  25 : في الصنف
Date: 26/09/2007  26/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Clothing; included in 
class 25 

من اجل : المالبس، مشمولة في الصنف 25. 

In the name of: adidas AG  بأسم : أدیداس اي جي
Address: Adi-Dassler Strasse 1-2, 
91074 Herzogenaurach, Germany 

 91074  ،1-2 شتراس  أدي-داسلر   : العنوان 
ھیرتسوغینوراخ، المانیا 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

خطوط  ثالثة  على  العالمة  :تحتوي  مالحظھ 
الجاكیت  من  كم  كل  طول  على  تمتد  متوازیھ 
وان ھذه الخطوط ھي من لون مغایر عن لون 
من  جزءا  لیس  الخطوط  تنقیط  وان   . الجاكیت 
العالمة وانما یستخدم فقط لغایات اظھار وضع 

العالمة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1063)

Trade Mark No.:14124   14124 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 25  25 : في الصنف
Date: 26/09/2007  26/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Clothing; included in 
class 25 

من اجل : المالبس، مشمولة في الصنف 25. 

In the name of: adidas AG  بأسم : أدیداس اي جي
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Address: Adi-Dassler Strasse 1-2, 
91074 Herzogenaurach, Germany 

 91074  ،1-2 شتراس  أدي-داسلر   : العنوان 
ھیرتسوغینوراخ، المانیا 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

مالحظھ :تحتوي العالمة على ثالثة خطوط متوازیھ 
ھذه  وان  السروال  من  ساق  كل  طول  على  تمتد 
الخطوط ھي من لون مغایر عن لون السروال . وان 
تنقیط الخطوط لیس جزءا من العالمة وانما یستخدم 

فقط لغایات اظھار وضع العالمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1064)

Trade Mark No.:14125   14125 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 26/09/2007  26/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Cosmetic and toiletry 
goods and fragrances; all included in 
class 3 

وبضائع  التجمیل  مستحضرات   : اجل  من 
مساحیق الزینة والعطور، جمیعھا مشمولة في 

الصنف 3. 
In the name of: adidas AG  بأسم : أدیداس اي جي
Address: Adi-Dassler Strasse 1-2, 
91074 Herzogenaurach, Germany 

 91074  ،1-2 شتراس  أدي-داسلر   : العنوان 
ھیرتسوغینوراخ، المانیا 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1065)

Trade Mark No.:14126   14126 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 26/09/2007  26/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Eyewear; electronic 
measuring devices and digital 
transmitters; all included in class 9 

أجھزة  العین،  على  توضع  ادوات   : اجل  من 
الرقمیة،  االرسال  وأجھزة  االلكترونیة  القیاس 

جمیعھا مشمولة في الصنف 9 
In the name of: adidas AG  بأسم : أدیداس اي جي
Address: Adi-Dassler Strasse 1-2, 
91074 Herzogenaurach, Germany 

 91074  ،1-2 شتراس  أدي-داسلر   : العنوان 
ھیرتسوغینوراخ، المانیا 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 
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(1066)

Trade Mark No.:14127   14127 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 14  14 : في الصنف
Date: 26/09/2007  26/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Watches and other 
timepieces; all included in class 14 

االخرى،  التوقیت  وادوات  الساعات   : اجل  من 
جمیعھا مشمولة في الصنف 14. 

In the name of: adidas AG  بأسم : أدیداس اي جي
Address: Adi-Dassler Strasse 1-2, 
91074 Herzogenaurach, Germany 

 91074  ،1-2 شتراس  أدي-داسلر   : العنوان 
ھیرتسوغینوراخ، المانیا 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1067)

Trade Mark No.:14128   14128 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 34  34 : في الصنف
Date: 26/09/2007  26/09/2007 : التاریخ
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; 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 

منتجات  المصنع،  او  الخام  التبغ   : اجل  من 
والسیجار  والسجائر  السیجار  وتشمل  التبغ 
السجائر  وتجھیز  للف  المعد  والتبغ  الصغیر 
الشم  وتبغ  المضغ  وتبغ  الغلیون  وتبغ  یدویا 
والكبش  التبغ  خلیط  من  المصنوعة  والسجائر 
التبغ  بدائل  (الكرتك)،  التوابل  ونكھات  قرنفل 
(لیس الغراض طبیة)، لوازم المدخنین وتشمل 
ورق السجائر وانابیبھا ومصفیاتھا وعلب التبغ 
وصنادیق السجائر والمنافض والغلیون وادوات 
والوالعات،  السجائر  للف  المخصصة  الجیب 

الكبریت 
In the name of: Philip Morris 
Products S.A., a Swiss corporation 

بأسم : فیلیب موریس برودكتس اس.اي. 

Address: Quai Jeanrenaud 3, CH-
2000 Neuchatel, Switzerland 

اتش-2000  سي   ،3 جانرونو  كیھ   : العنوان 
نوخاتل، سویسرا 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 
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(1068)

Trade Mark No.:14132   14132 : لعالمة التجاریة رقم
In Class: 25  25 : في الصنف
Date: 26/09/2007  26/09/2007 : التاریخ
In Respect of: Clothing, footwear 
and headgear 

اغطیة  و  القدم  البسة   , المالبس   : اجل  من 
الرأس 

In the name of: Cherokee Inc.  .بأسم : شیروكي انك
Address: 6835 Valjean Avenue, Van 
Nuys, California 91406, U.S.A. 

نویس  فان   , افنیو  فالجین   6835  : العنوان 
المتحدة  الوالیات   ,  91406 كالیفورنیا   ,

االمریكیة 
Address for Services:    AGIP - TMP Agents/  : التبلیغ  عنوان 

 P.O Box 3800 Al-Beereh
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1069)

Trade Mark No.:14133   14133 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 02/10/2007  02/10/2007 : التاریخ
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. 

من اجل : مستحضرات تبییض األقمشة وغیرھا 
المالبس،  غسیل  في  تستخدم  التي  المواد  من 
مستحضرات التنظیف والصقل والكشط وازالة 
االوساخ ، الصابون، العطور، الزیوت العطریة 
غسول  (الكوزمتیك)،  التجمیل  مستحضرات   ،
(لوسیون) الشعر ، معاجین ومنظفات االسنان. 

In the name of: Guccio Gucci S.p.A.  بأسم : جوسیو جوسي أس.بي.إیھ
Address: Via Tornabuoni 73/R, 
50123Firenze, Italy 

 50123  ، 73/آر  تورنابوني  فیا   : العنوان 
فایرنزي ، إیطالیا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1070)

Trade Mark No.:14134   14134 : العالمة التجاریة رقم
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In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 02/10/2007  02/10/2007 : التاریخ
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; automatic vending machines 
and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment 
and computers; fire-extinguishing 
apparatus. 

والمالحیة  العلمیة  والعدد  األجھزة   : اجل  من 
والسینماتوغرافیة  والفوتوغرافیة  والكھربائیة 
والبصریة واجھزة وعدد الوزن والقیاس ومسح 
االراضي وارسال االشارات والضبط (المراقبة) 
وانقاذ الحیاة والتعلیم ، األجھزة والعدد الخاصة 
تنظیم  تركیم أو  أو  تحویل  أو  تشغیل  بوصل أو 
أو ضبط الكھرباء، أجھزة تسجیل او إرسال او 
البیانات  حامالت   ، الصور  او  الصوت  إستعادة 
البیع  اآلت   ، التسجیل  اسطوانـات   ، الممغنطة 
األتوماتیكیة وآلیات األجھزة التي تعمـل بوضع 
قطعة نقـد معـدني فیھا، مسجالت النقـد، اآلآلت 
اإللكترونیة  والحاسبات  المعدات   ، الحاسبة 
أجھزة إطفاء  البیانات،  لمعالجة   ( (الكومبیوتر 

الحرائق. 

In the name of: Guccio Gucci S.p.A.  بأسم : جوسیو جوسي أس.بي.إیھ
Address: Via Tornabuoni 73/R, 
50123Firenze, Italy 

 50123  ، 73/آر  تورنابوني  فیا   : العنوان 
فایرنزي ، إیطالیا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1071)

Trade Mark No.:14135   14135 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 14  14 : في الصنف
Date: 02/10/2007  02/10/2007 : التاریخ
In Respect of: : Precious metals and 
their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, not 
included in other classes; jewellery, 
precious stones; horological and 
chronometric instruments. 

من اجل : المعادن النفیسة وخالئطھا والبضائع 
المصنوعة من المعادن النفیسة او المطالة بھا 
وغیر الواردة ضمن فئات اخرى، المجوھرات، 
األخرى  واألدوات  الساعات  الكریمة،  األحجار 

الخاصة بقیاس الزمن بدقة (الكرونومتر( 
In the name of: Guccio Gucci S.p.A.  بأسم : جوسیو جوسي أس.بي.إیھ
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Address: Via Tornabuoni 73/R, 
50123Firenze, Italy 

 50123  ، 73/آر  تورنابوني  فیا   : العنوان 
فایرنزي ، إیطالیا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1072)

Trade Mark No.:14136   14136 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 18  18 : في الصنف
Date: 02/10/2007  02/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Leather and imitations 
of leather, and goods made of these 
materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks 
and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery. 

من اجل : الجلود المدبوغة و الجلود المدبوغة 
المواد  ھذه  من  المصنوعة  والبضائع  المقلدة 
الجلود   ، اخرى  فئات  ضمن  الواردة  وغیر 
الثیاب  صنادیق  الخام،  الجلود   ، الحیوانیة 
الخفیفة  المظالت   ، الشماسي  السفر،  وحقائب 
السیاط  المشي،  وعصي  الشمس  من  الواقیة 

وعدة الخیل والسروج وما الیھا. 
In the name of: Guccio Gucci S.p.A.  بأسم : جوسیو جوسي أس.بي.إیھ
Address: Via Tornabuoni 73/R, 
50123Firenze, Italy 

 50123  ، 73/آر  تورنابوني  فیا   : العنوان 
فایرنزي ، إیطالیا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1073)

Trade Mark No.:14137   14137 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 25  25 : في الصنف
Date: 02/10/2007  02/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Clothing, footwear, 
headgear. 

أغطیة   ، القدم  ألبسة   ، المالبس   : اجل  من 
الرأس. 

In the name of: Guccio Gucci S.p.A.  بأسم : جوسیو جوسي أس.بي.إیھ
Address: Via Tornabuoni 73/R, 
50123Firenze, Italy 

 50123  ، 73/آر  تورنابوني  فیا   : العنوان 
فایرنزي ، إیطالیا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1
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(1074)

Trade Mark No.:14138   14138 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 02/10/2007  02/10/2007 : التاریخ
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. 

من اجل : مستحضرات تبییض األقمشة وغیرھا 
المالبس،  غسیل  في  تستخدم  التي  المواد  من 
مستحضرات التنظیف والصقل والكشط وازالة 
االوساخ ، الصابون، العطور، الزیوت العطریة 
غسول  (الكوزمتیك)،  التجمیل  مستحضرات   ،
(لوسیون) الشعر ، معاجین ومنظفات االسنان. 

In the name of: Guccio Gucci S.p.A.  بأسم : جوسیو جوسي أس.بي.إیھ
Address: Via Tornabuoni 73/R, 
50123Firenze, Italy 

 50123  ، 73/آر  تورنابوني  فیا   : العنوان 
فایرنزي ، إیطالیا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1075)

Trade Mark No.:14139   14139 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 02/10/2007  02/10/2007 : التاریخ
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; automatic vending machines 
and mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines, data 
processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus. 

والمالحیة  العلمیة  والعدد  األجھزة   : اجل  من 
والسینماتوغرافیة  والفوتوغرافیة  والكھربائیة 
ومسح  والقیاس  الوزن  وعدد  واجھزة  والبصریة 
(المراقبة)  والضبط  االشارات  وارسال  االراضي 
الخاصة  والعدد  األجھزة   ، والتعلیم  الحیاة  وانقاذ 
أو  تنظیم  أو  تركیم  أو  تحویل  أو  تشغیل  أو  بوصل 
ضبط الكھرباء، أجھزة تسجیل او إرسال او إستعادة 
 ، الممغنطة  البیانات  حامالت   ، الصور  او  الصوت 
األتوماتیكیة  البیع  اآلت   ، التسجیل  اسطوانـات 
وآلیات األجھزة التي تعمـل بوضع قطعة نقـد معـدني 
المعدات   ، الحاسبة  اآلآلت  النقـد،  مسجالت  فیھا، 
لمعالجة   ( (الكومبیوتر  اإللكترونیة  والحاسبات 

البیانات، أجھزة إطفاء الحرائق. 
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In the name of: Guccio Gucci S.p.A.  بأسم : جوسیو جوسي أس.بي.إیھ
Address: Via Tornabuoni 73/R, 
50123Firenze, Italy 

 50123  ، 73/آر  تورنابوني  فیا   : العنوان 
فایرنزي ، إیطالیا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1076)

Trade Mark No.:14140   14140 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 14  14 : في الصنف
Date: 02/10/2007  02/10/2007 : التاریخ
In Respect of: : Precious metals and 
their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, not 
included in other classes; jewellery, 
precious stones; horological and 
chronometric instruments. 

من اجل : المعادن النفیسة وخالئطھا والبضائع 
المصنوعة من المعادن النفیسة او المطالة بھا 
وغیر الواردة ضمن فئات اخرى، المجوھرات، 
األخرى  واألدوات  الساعات  الكریمة،  األحجار 

الخاصة بقیاس الزمن بدقة (الكرونومتر( 
In the name of: Guccio Gucci S.p.A.  بأسم : جوسیو جوسي أس.بي.إیھ
Address: Via Tornabuoni 73/R, 
50123Firenze, Italy 

 50123  ، 73/آر  تورنابوني  فیا   : العنوان 
فایرنزي ، إیطالیا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1077)

Trade Mark No.:14141   14141 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 18  18 : في الصنف
Date: 02/10/2007  02/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Leather and imitations 
of leather, and goods made of these 
materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks 
and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery. 

من اجل : الجلود المدبوغة و الجلود المدبوغة المقلدة 
والبضائع المصنوعة من ھذه المواد وغیر الواردة 
ضمن فئات اخرى ، الجلود الحیوانیة ، الجلود الخام، 
صنادیق الثیاب وحقائب السفر، الشماسي ، المظالت 
الخفیفة الواقیة من الشمس وعصي المشي، السیاط 

وعدة الخیل والسروج وما الیھا. 
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In the name of: Guccio Gucci S.p.A.  بأسم : جوسیو جوسي أس.بي.إیھ
Address: Via Tornabuoni 73/R, 
50123Firenze, Italy 

 50123  ، 73/آر  تورنابوني  فیا   : العنوان 
فایرنزي ، إیطالیا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1078)

Trade Mark No.:14141   14141 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 18  18 : في الصنف
Date: 02/10/2007  02/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Leather and imitations 
of leather, and goods made of these 
materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks 
and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery. 

من اجل : الجلود المدبوغة و الجلود المدبوغة 
المواد  ھذه  من  المصنوعة  والبضائع  المقلدة 
الجلود   ، اخرى  فئات  ضمن  الواردة  وغیر 
الثیاب  صنادیق  الخام،  الجلود   ، الحیوانیة 
الخفیفة  المظالت   ، الشماسي  السفر،  وحقائب 
السیاط  المشي،  وعصي  الشمس  من  الواقیة 

وعدة الخیل والسروج وما الیھا. 
In the name of: Guccio Gucci S.p.A.  بأسم : جوسیو جوسي أس.بي.إیھ
Address: Via Tornabuoni 73/R, 
50123Firenze, Italy 

 50123  ، 73/آر  تورنابوني  فیا   : العنوان 
فایرنزي ، إیطالیا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1079)

Trade Mark No.:14141   14141 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 18  18 : في الصنف
Date: 02/10/2007  02/10/2007 : التاریخ
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In Respect of: Leather and imitations 
of leather, and goods made of these 
materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks 
and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery. 

من اجل : الجلود المدبوغة و الجلود المدبوغة 
المواد  ھذه  من  المصنوعة  والبضائع  المقلدة 
الجلود   ، اخرى  فئات  ضمن  الواردة  وغیر 
الثیاب  صنادیق  الخام،  الجلود   ، الحیوانیة 
الخفیفة  المظالت   ، الشماسي  السفر،  وحقائب 
السیاط  المشي،  وعصي  الشمس  من  الواقیة 

وعدة الخیل والسروج وما الیھا. 
In the name of: Guccio Gucci S.p.A.  بأسم : جوسیو جوسي أس.بي.إیھ
Address: Via Tornabuoni 73/R, 
50123Firenze, Italy 

 50123  ، 73/آر  تورنابوني  فیا   : العنوان 
فایرنزي ، إیطالیا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1080)

Trade Mark No.:14142   14142 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 25  25 : في الصنف
Date: 02/10/2007  02/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Clothing, footwear, 
headgear. 

أغطیة   ، القدم  ألبسة   ، المالبس   : اجل  من 
الرأس. 

In the name of: Guccio Gucci S.p.A.  بأسم : جوسیو جوسي أس.بي.إیھ
Address: Via Tornabuoni 73/R, 
50123Firenze, Italy 

 50123  ، 73/آر  تورنابوني  فیا   : العنوان 
فایرنزي ، إیطالیا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1081)

Trade Mark No.:14143   14143 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 02/10/2007  02/10/2007 : التاریخ
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In Respect of: Bleaching 
preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; 
soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 

من اجل : مستحضرات تبییض األقمشة وغیرھا 
المالبس،  غسیل  في  تستخدم  التي  المواد  من 
مستحضرات التنظیف والصقل والكشط وازالة 
االوساخ ، الصابون، العطور، الزیوت العطریة 
غسول  (الكوزمتیك)،  التجمیل  مستحضرات   ،
(لوسیون) الشعر ، معاجین ومنظفات االسنان. 

In the name of: Guccio Gucci S.p.A.  بأسم : جوسیو جوسي أس.بي.إیھ
Address: Via Tornabuoni 73/R, 
50123Firenze, Italy 

 50123  ، 73/آر  تورنابوني  فیا   : العنوان 
فایرنزي ، إیطالیا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1082)

Trade Mark No.:14144   14144 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 42  42 : في الصنف
Date: 02/10/2007  02/10/2007 : التاریخ
In Respect of: consultancy &training  من اجل : لالستشارات و التدریب
In the name of: Alya Bashir 
Mohammad Jaffal 

بأسم : علیاء بشیر محمد جفال 

Address: Ramallah  مجمع- االرسال  شارع   - اهللا  رام   : العنوان 
الماس التجاري -الطابق الثالث 

Address for Services :  Ramallah  عنوان التبلیغ : رام اهللا - شارع االرسال -مجمع
الماس التجاري -الطابق الثالث 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1083)

Trade Mark No.:14145   14145 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 02/10/2007  02/10/2007 : التاریخ
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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; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines, data 
processing equipment and computers; 
fire-extinguishing apparatus. 

والمالحیة  العلمیة  والعدد  األجھزة   : اجل  من 
والسینماتوغرافیة  والفوتوغرافیة  والكھربائیة 
والبصریة واجھزة وعدد الوزن والقیاس ومسح 
االراضي وارسال االشارات والضبط (المراقبة) 
وانقاذ الحیاة والتعلیم ، األجھزة والعدد الخاصة 
تنظیم  تركیم أو  أو  تحویل  أو  تشغیل  بوصل أو 
أو ضبط الكھرباء، أجھزة تسجیل او إرسال او 
البیانات  حامالت   ، الصور  او  الصوت  إستعادة 
البیع  اآلت   ، التسجیل  اسطوانـات   ، الممغنطة 
األتوماتیكیة وآلیات األجھزة التي تعمـل بوضع 
قطعة نقـد معـدني فیھا، مسجالت النقـد، اآلآلت 
اإللكترونیة  والحاسبات  المعدات   ، الحاسبة 
أجھزة إطفاء  البیانات،  لمعالجة   ( (الكومبیوتر 

الحرائق. 
In the name of: Guccio Gucci S.p.A.  بأسم : جوسیو جوسي أس.بي.إیھ
Address: Via Tornabuoni 73/R, 
50123Firenze, Italy 

 50123  ، 73/آر  تورنابوني  فیا   : العنوان 
فایرنزي ، إیطالیا 

Address for Services:   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1084)

Trade Mark No.:14146   14146 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 18  18 : في الصنف
Date: 02/10/2007  02/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Leather and imitations 
of leather, and goods made of these 
materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks 
and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery. 

من اجل : الجلود المدبوغة و الجلود المدبوغة المقلدة 
والبضائع المصنوعة من ھذه المواد وغیر الواردة 
ضمن فئات اخرى ، الجلود الحیوانیة ، الجلود الخام، 
صنادیق الثیاب وحقائب السفر، الشماسي ، المظالت 
الخفیفة الواقیة من الشمس وعصي المشي، السیاط 

وعدة الخیل والسروج وما الیھا. 

In the name of: Guccio Gucci S.p.A.  بأسم : جوسیو جوسي أس.بي.إیھ
Address: Via Tornabuoni 73/R, 
50123Firenze, Italy 

 50123  ، 73/آر  تورنابوني  فیا   : العنوان 
فایرنزي ، إیطالیا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1
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(1085)

Trade Mark No.:14147   14147 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 25  25 : في الصنف
Date: 02/10/2007  02/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Clothing, footwear, 
headgear. 

أغطیة   ، القدم  ألبسة   ، المالبس   : اجل  من 
الرأس. 

In the name of: Guccio Gucci S.p.A.  بأسم : جوسیو جوسي أس.بي.إیھ
Address: Via Tornabuoni 73/R, 
50123Firenze, Italy 

 50123  ، 73/آر  تورنابوني  فیا   : العنوان 
فایرنزي ، إیطالیا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1086)

Trade Mark No.:14148   14148 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 32  32 : في الصنف
Date: 03/10/2007  03/10/2007 : التاریخ
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. 

والغازیة  المعدنیة  المیاه  البیرة.   : اجل  من 
الشرابات  كحولیة.  الغیر  المشروبات  وجمیع 
والتحضیرات الخاصة بصنع العصائر والشراب 

In the name of: Otsuka 
Pharmaceutical Co., Ltd 

كومبانـي  فارماسـوتیكـال  أوتســاكـا   : بأسم 
لیمتـد 

Address: 2-9, Kanda-Tsukasamachi, 
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

شییودا-  تسـوكاماشي،  كاندا-   ،2-9 : العنوان 
كو، طوكیو، الیابان. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 
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(1087)

Trade Mark No.:14149   14149 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 03/10/2007  03/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Dates  من اجل : التمور
In the name of: Al - Waleed trading 
company for export and import 

والتصدیر  لالستیراد  الولید  شركة   : بأسم 
والتجاره العامھ 

Address: Jericho Hisham Palace st.  العنوان : اریحا - شارع قصر ھشام
Address for Services :  Jericho 
Hisham Palace st. 

عنوان التبلیغ : اریحا - شارع قصر ھشام 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1088)

Trade Mark No.:14150   14150 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 10  10 : في الصنف
Date: 03/10/2007  03/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Surgical, medical, 
dental and veterinary apparatus 
and instruments, artificial limbs, 
eyes and teeth; orthopedic articles; 
Suture materials; and all other goods 
included in class 10 

من اجل : المعدات واألدوات والتجھیزات الطبیة 
وأدوات  وتجھیزات  والبیطریة  والجراحیة 
أطباء األسـنان. األطراف االصطناعیة والعیون 
واألسنان االصطناعیة. معدات وأدوات التجبیر 
تقطیب  وأدوات  معدات  األعضاء.  وتقویم 

الجروح. 
In the name of: Otsuka 
Pharmaceutical Co., Ltd 

كومبانـي  فارماسـوتیكـال  أوتســاكـا   : بأسم 
لیمتـد 

Address: 2-9, Kanda-Tsukasamachi, 
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

شییودا-  تسـوكاماشي،  كاندا-   ،2-9 : العنوان 
كو، طوكیو، الیابان. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1089)

Trade Mark No.:14151   14151 : العالمة التجاریة رقم



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 03/10/2007  03/10/2007 : التاریخ
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; Non-medical nutritional foods 
and supplements. 

السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القھوة،   : اجل  من 
الصناعیة.  القھوة  الساجو،  التابیوكا،  األرز، 
الطحین واألطعمة المحضرة من الحبوب، الخبز، 
والدبس.  العسل  الثلج.  والحلویات،  المعجنات 
الخمیرة وذرور الخمیرة. الملح والخردل. الخل 
أنواعھا.  على  البھارات  والتوابل.  والصلصات 
المأكوالت ومكمالت الطعام المغذیة الغیر طبیة. 

In the name of: Otsuka 
Pharmaceutical Co., Ltd 

كومبانـي  فارماسـوتیكـال  أوتســاكـا   : بأسم 
لیمتـد 

Address: 2-9, Kanda-Tsukasamachi, 
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

شییودا-  تسـوكاماشي،  كاندا-   ،2-9 : العنوان 
كو، طوكیو، الیابان. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1090)

Trade Mark No.:14152   14152 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 03/10/2007  03/10/2007 : التاریخ
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; Nutritional 
foods and beverages 

الصیدالنیة  والمستحضرات  األدویة   : اجل  من 
والبیطریة والصحیة. مواد الحمیة لالستخدامات 
اللزقات  أو  اللصوق  األطفال.  مأكوالت  الطبیة. 
أنواع  وجمیع  الطبي  والجص  اآلالم  ومسكنات 
األسنان  تنظیف  مستحضرات  الضمادات. 
المطھرات  األسنان.  وشمع  بھا  والعنایة 
ومبیدات الجراثیم. المستحضرات الخاصة إلبادة 
المسـتحضرات  والطفیلیة.  الضارة  الحشرات 
الخاصة  وتلك  الفطر  على  للقضاء  واألدویة 
المأكوالت  الضارة.  األعشاب  على  بالقضاء 

والمشـروبات الطبیة الخاصة بالتغذیة. 
In the name of: Otsuka 
Pharmaceutical Co., Ltd 

كومبانـي  فارماسـوتیكـال  أوتســاكـا   : بأسم 
لیمتـد 

Address: 2-9, Kanda-Tsukasamachi, 
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

شییودا-  تسـوكاماشي،  كاندا-   ،2-9 : العنوان 
كو، طوكیو، الیابان. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 
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(1091)

Trade Mark No.:14153   14153 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 03/10/2007  03/10/2007 : التاریخ
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; Non-medical nutritional 
foods and supplements. 

الطیور  ولحوم  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
الخضار  اللحوم.  مسـتخرجات  والطرائد. 
والمطبوخة.  والمجففة  المحفوظة  والفاكھة 
الھالم والجلي والمربى وشراب الفاكھة. البیض 
زیت  الحلیب.  ومشتقات  ومنتجات  والحلیب 
الطعام  ومكمالت  المأكوالت  والدھون.  الطعام 

المغذیة الغیر طبیة. 
In the name of: Otsuka 
Pharmaceutical Co., Ltd 

كومبانـي  فارماسـوتیكـال  أوتســاكـا   : بأسم 
لیمتـد 

Address: 2-9, Kanda-Tsukasamachi, 
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

شییودا-  تسـوكاماشي،  كاندا-   ،2-9 : العنوان 
كو، طوكیو، الیابان. 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1092)

Trade Mark No.:14154   14154 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 04/10/2007  04/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Publishing and 
Advertising, Business Management, 
Office Management 

األعمال،  ادارة  والنشر،  االعالن   : اجل  من 
المھمات المكتبیة 

In the name of: sharikat expo works 
plus lelma ared 

بأسم : شركة اكسبو وركس بلس للمعارض 

Address: Albireh, Alsharafa - Al-
Sheikh Commercial Tower 

العنوان : البیرة، الشرفة - عمارة برج الشیخ 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
نابلس، الطابق الثالث - مكتب  شارع القدس - 

 (O9) رقم
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(1093)

Trade Mark No.:14155   14155 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 04/10/2007  04/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Publishing and 
Advertising, Business Management, 
Office Management 

األعمال،  ادارة  والنشر،  االعالن   : اجل  من 
المھمات المكتبیة 

In the name of: sharikat expo works 
plus lelma ared 

بأسم : شركة اكسبو وركس بلس للمعارض 

Address: Albireh, Alsharafa - Al-
Sheikh Commercial Tower 

العنوان : البیرة، الشرفة - عمارة برج الشیخ 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
نابلس، الطابق الثالث - مكتب  شارع القدس - 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1094)

Trade Mark No.:14156   14156 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 04/10/2007  04/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Publishing and 
Advertising, Business Management, 
Office Management 

األعمال،  ادارة  والنشر،  االعالن   : اجل  من 
المھمات المكتبیة 

In the name of: sharikat expo works 
plus lelma ared 

بأسم : شركة اكسبو وركس بلس للمعارض 

Address: Albireh, Alsharafa - Al-
Sheikh Commercial Tower 

العنوان : البیرة، الشرفة - عمارة برج الشیخ 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
نابلس، الطابق الثالث - مكتب  شارع القدس - 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1095)

Trade Mark No.:14157   14157 : العالمة التجاریة رقم



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 04/10/2007  04/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Publishing and 
Advertising, Business Management, 
Office Management 

األعمال،  ادارة  والنشر،  االعالن   : اجل  من 
المھمات المكتبیة 

In the name of: sharikat expo works 
plus lelma ared 

بأسم : شركة اكسبو وركس بلس للمعارض 

Address: Albireh, Alsharafa - Al-
Sheikh Commercial Tower 

العنوان : البیرة، الشرفة - عمارة برج الشیخ 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
نابلس، الطابق الثالث - مكتب  شارع القدس - 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1096)

Trade Mark No.:14158   14158 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 04/10/2007  04/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Publishing and 
Advertising, Business Management, 
Office Management 

األعمال،  ادارة  والنشر،  االعالن   : اجل  من 
المھمات المكتبیة 

In the name of: sharikat expo works 
plus lelma ared 

بأسم : شركة اكسبو وركس بلس للمعارض 

Address: Albireh, Alsharafa - Al-
Sheikh Commercial Tower 

العنوان : البیرة، الشرفة - عمارة برج الشیخ 

Address for Services:    ،الشیخ برج  عمارة  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
نابلس، الطابق الثالث - مكتب  شارع القدس - 

 (O9) رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1097)

Trade Mark No.:14159   14159 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 08/10/2007  08/10/2007 : التاریخ



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In Respect of: Soaps; cleaning 
preparations; perfumery; essential 
oils; deodorants and antiperspirants; 
hair care products; hair colorants, 
hair dyes, hair lotions, hair 
waving preparations, shampoos, 
conditioners, hair sprays, hair 
powder, hair dressings, hair lacquers, 
hair mousses, hair glazes, hair 
gels, hair moisturisers, hair liquid, 
hair preservation treatments, hair 
desiccating treatments, hair oils, 
hair tonic, hair creams, preparations 
for the bath and / or shower; non- 
medicated toilet preparations; skin 
care preparations;cosmetics؛ pre-
moistened or impregnated cleansing 
pads, tissues or wipes ; all included in 
class (3). 

من اجل : صابون ؛ مستحضرات تنظیف؛ عطور؛ 
مستحضرات  العرق؛  لرائحة  مزیل  زیوت, 
العنایة بالشعر؛ أصبغة للشعر؛ ملونات للشعر؛ 
الشعر؛  لتمویج  مستحضرات  للشعر؛  كریمات 
للشعر؛  سبراي  للشعر؛  ملطفات  شامبوھات؛ 
بودرة للشعر؛ مغطیات للشعر؛ ملمعات للشعر؛ 
موس للشعر؛ مرطبات للشعر؛ جیل للشعر؛ سائل 
للشعر؛ معالجات للمحافظة على الشعر؛ زیوت 
للشعر؛ عالجات و مستحضرات لتنشیف الشعر؛ 
مستحضرات  للشعر؛  كریمات  للشعر؛  مقوي 
غیر  شخصیة  عنایة  مستحضرات  لالستحمام؛ 
طبیة؛ مستحضرات للعنایة بالبشرة؛ كوزمتكس؛ 
قطع تنظیف مرطبة و مقویة، محارم أو منادیل؛ 

و جمیعھا في الصنف 3. 

In the name of: Unilever PLC  بأسم : یونیلفر بي ال سي
Address: Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, United Kingdom. 

العنوان : بورت صن الیت, ویرل, میرسیساید, 
المملكة المتحدة 

Address for Services:    - عنوان التبلیغ : مركز الخراز - الطابق الثاني
شارع یافا - رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1098)

Trade Mark No.:14160   14160 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 08/10/2007  08/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Dissemination of 
advertising for others via the internet 

لمصلحة  لالعالن  الموسع  النشر   : اجل  من 
االخرین بواسطة االنترنت 

In the name of: Google Inc  .بأسم : جوجل انك
Address: 1600 Amphitheater 
Parkway, Mountain View, CA 94043 
USA 

,ماونتن  واي  بارك  1600امفیثیتر   : العنوان 
فیو, كالیفورنیا 94043 الوالیات المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 
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(1099)

Trade Mark No.:14161   14161 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 08/10/2007  08/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Dissemination of 
advertising for others via the internet 

لمصلحة  لالعالن  الموسع  النشر   : اجل  من 
االخرین بواسطة االنترنت 

In the name of: Google Inc  .بأسم : جوجل انك
Address: 1600 Amphitheater 
Parkway, Mountain View, CA 94043 
USA 

,ماونتن  واي  بارك  1600امفیثیتر   : العنوان 
فیو, كالیفورنیا 94043 الوالیات المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1100)

Trade Mark No.:14162   14162 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 45  45 : في الصنف
Date: 08/10/2007  08/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Online social 
networking services 

من اجل : خدمات الشبكات االجتماعیة بارتباط 
مباشر وفوري (اون لین) 

In the name of: Google Inc  .بأسم : جوجل انك
Address: 1600 Amphitheater 
Parkway, Mountain View, CA 94043 
USA 

,ماونتن  واي  بارك  1600امفیثیتر   : العنوان 
فیو, كالیفورنیا 94043 الوالیات المتحدة 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1101)

Trade Mark No.:14164   14164 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 34  34 : في الصنف
Date: 09/10/2007  09/10/2007 : التاریخ
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In Respect of: Cigarettes, tobacco, 
tobacco products, smokers  articles, 
lighters, matches

التبغ  ومنتجات  والتبغ  السجائر   : اجل  من 
ولوازم المدخنین والوالعات والكبریت

In the name of: American-Cigarette 
Company (Overseas) Limited 

بأسم : امیریكان-سیغاریت كومباني (أوفرسیز) 
لمیتد 

Address: Zaehlerweg 4, Zug 6300, 
Switzerland 

العنوان : زایھلرفیغ 4، زاغ 6300، سویسرا 

Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 
محامون، ص.ب 74، رام اهللا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1102)

Trade Mark No.:14167   14167 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 10/10/2007  10/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Rice  من اجل : االرز
In the name of: California Rice 
Commission ( a California State 
Agency ) . 

(كالیفورنیا  كومشن  رایس  كالیفورنیا   : بأسم 
ستیت اجنسي) 

Address: Sacramento, California, 
USA 

الوالیات  كالیفورنیا،   ، سكرمنتو   : العنوان 
المتحدة االمریكیة 

Address for Services:    التجاري البیرة  برج   ، البیرة   : التبلیغ  عنوان 
/ ط6 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1103)

Trade Mark No.:14168   14168 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 17/10/2007  17/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Printed publications, 
namely newsletters, booklets and 
pamphlets in the field of law; all 
included in class 16 

من اجل : النشرات المطبوعة وتحدیدا النشرات 
مجال  في  والكراسات  والكتیبات  االخباریة 

القانون، جمیعھا مشمولة في الصنف 16 

In the name of: Baker & McKenzie 
LLP, an Illinois partnership 

بأسم : بیكر اند میكینزي ال ال بي 
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Address: 130 E. Randolph Drive, 
Suite 3500, Chicago, Illinois 60601, 
U.S.A. 

سوت  درایف،  راندولف  اي.   130  : العنوان 
الوالیات   ،60601 الینوي  شیكاغو،   ،3500

المتحدة االمریكیة 
Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 

محامون، ص.ب 74، رام اهللا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1104)

Trade Mark No.:14169   14169 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 17/10/2007  17/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Conducting seminars, 
workshops and training courses in 
the field of law; all included in class 
41 

العمل  وورشات  المؤتمرات  ادارة   : اجل  من 
جمیعھا  القانون،  مجال  في  التدریب  ودورات 

مشمولة في الصنف 41. 

In the name of: Baker & McKenzie 
LLP, an Illinois partnership 

بأسم : بیكر اند میكینزي ال ال بي 

Address: 130 E. Randolph Drive, 
Suite 3500, Chicago, Illinois 60601, 
U.S.A. 

سوت  درایف،  راندولف  اي.   130  : العنوان 
الوالیات   ،60601 الینوي  شیكاغو،   ،3500

المتحدة االمریكیة 
Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 

محامون، ص.ب 74، رام اهللا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1105)

Trade Mark No.:14170   14170 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 42  42 : في الصنف
Date: 17/10/2007  17/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Legal services; 
included in class 42 

في  مشمولة  القانونیة،  الخدمات   : اجل  من 
الصنف 42. 

In the name of: Baker & McKenzie 
LLP, an Illinois partnership 

بأسم : بیكر اند میكینزي ال ال بي 

Address: 130 E. Randolph Drive, 
Suite 3500, Chicago, Illinois 60601, 
U.S.A. 

سوت  درایف،  راندولف  اي.   130  : العنوان 
الوالیات   ،60601 الینوي  شیكاغو،   ،3500

المتحدة االمریكیة 
Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 

محامون، ص.ب 74، رام اهللا 
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(1106)

Trade Mark No.:14171   14171 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 34  34 : في الصنف
Date: 17/10/2007  17/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Cigarettes, tobacco, 
tobacco products, cigarette filters, 
smokers  articles, lighters, matches 

التبغ  ومنتجات  والتبغ  السجائر   : اجل  من 
ومصافي السجائر ولوازم المدخنین والوالعات 

والكبریت 
In the name of: British American 
Tobacco (Brands) Inc. 

(براندز)  توباكو  امیریكان  بریتیش   : بأسم 
اینك. 

Address: 2711 Centerville Road, 
Suite 300, Wilmington, Delaware 
19808, United States of America 

 ،300 سوت  رود،  سنترفیل   2711  : العنوان 
ویلمنغتون، دیالویر 19808، الوالیات المتحدة 

االمریكیة 
Address for Services:    ،شحادة ورجا  وفؤاد  عزیز   : التبلیغ  عنوان 

محامون، ص.ب 74، رام اهللا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1107)

Trade Mark No.:14172   14172 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 18/10/2007  18/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
products, vaccines, used for the 
treatment of certain diseases, notably 
malaria, tuberculosis, sleeping 
sickness, leishmaniasis or epilepsy 

االمصال،  الصیدالنیة،  المنتجات   : اجل  من 
أبرزھا  االمراض،  بعض  لعالج  المستخدمة 

المالریا, السل، الُنوام، اللیشمانیا اوالصرع 

In the name of: Sanofi-Aventis  بأسم : سانوفي-افینتیس
Address: 174, Avenue de France, 
75013 Paris, France 

 75013 فرانس,  دي  افنیو   ,174  : العنوان 
باریس, فرنسا 

Address for Services:   
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(1108)

Trade Mark No.:14173   14173 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 18/10/2007  18/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Data processing 
devices; digital data media; audio 
cassettes; video cassettes; digital 
compact disks; software 

وسائط  البیانات،  معالجة  اجھزة   : اجل  من 
اشرطة  السمعیة،  األشرطة  الرقمیة،  البیانات 
رزم  الرقمیة،  المدمجة  االقراص  الفیدیو، 

البرامج 
In the name of: Sanofi-Aventis  بأسم : سانوفي-افینتیس
Address: 174, Avenue de France, 
75013 Paris, France 

 75013 فرانس,  دي  افنیو   ,174  : العنوان 
باریس, فرنسا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1109)

Trade Mark No.:14174   14174 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 18/10/2007  18/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Paper, cardboard, 
paper or cardboard items, 
namely cardboard packing, bags, 
sachets, envelopes, paper bags 
for packaging, labels. Printed 
materials, newspapers, magazines, 
journals, periodicals, brochures, 
books, bibliographies. Pedagogical 
and educational material (with the 
exception of apparatus) 

من اجل : الورق ، الورق المقوى ، مواد الورق 
والورق المقوى، خاصة حشوة الورق المقوى، 
الورقیة  االكیاس  الظروف،  الطیب،  فأرة 
المطبوعات،  التوضیحیة.  الطوابع  للتغلیف، 
الصحف، المجالت، النشرات، الجرائد الدوریة، 
البروشورات، الكتب، مسردات المراجع.المواد 

التعلیمیة والثقافیة (باستثناء االجھزة) 

In the name of: Sanofi-Aventis  بأسم : سانوفي-افینتیس
Address: 174, Avenue de France, 
75013 Paris, France 

 75013 فرانس,  دي  افنیو   ,174  : العنوان 
باریس, فرنسا 

Address for Services:    AGIP - TMP Agents/  : التبلیغ  عنوان 
 P.O Box 3800 Al-Beereh
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(1110)

Trade Mark No.:14175   14175 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 18/10/2007  18/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Assistance and 
support services rendered as part 
of the drug access program, namely 
medical and pharmaceutical 
information services, communication 
(promotion), training, education, 
supply of pharmaceutical products 
and preparations, development 
of new treatments and new drug 
formulations and associations aimed 
at assisting patients and international 
health players 

المقدمة  والمساعدة  الدعم  خدمات   : اجل  من 
خاصة  للعقار،  الوصول  برنامج  من  كجزء 
والصیدالنیة،  الطبیة  المعلومات  خدمات 
االتصال (التشجیع)، التدریب، التثقیف، التزوید 
تطویر  الصیدالنیة،  والمنتجات  بالمستحضرات 
عالجات جدیدة و روابط وصیغ عقاریة جدیدة 
الصحة  مؤسسات  و  المرضى  لمساعدة  تھدف 

الدولیة 

In the name of: Sanofi-Aventis  بأسم : سانوفي-افینتیس
Address: 174, Avenue de France, 
75013 Paris, France 

 75013 فرانس,  دي  افنیو   ,174  : العنوان 
باریس, فرنسا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1111)

Trade Mark No.:14176   14176 : لعالمة التجاریة رقمh
In Class: 36  36 : في الصنف
Date: 18/10/2007  18/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Financial services in 
the industrial and medical research 
fields 

البحث  حقول  في  المالیة  الخدمات   : اجل  من 
الصناعي والطبي 

In the name of: Sanofi-Aventis  بأسم : سانوفي-افینتیس
Address: 174, Avenue de France, 
75013 Paris, France 

 75013 فرانس,  دي  افنیو   ,174  : العنوان 
باریس, فرنسا 

Address for Services:    AGIP - TMP Agents/  : التبلیغ  عنوان 
 P.O Box 3800 Al-Beereh
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(1112)

Trade Mark No.:14177   14177 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 18/10/2007  18/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Communications via 
computer terminals. Transmission of 
information, documents, data files by 
telematics 

من اجل : االتصال عن طریق اطراف الكمبیوتر. 
البیانات  ملفات  الوثائق،  المعلومات،  نقل 

بواسطة التلماتكس 

In the name of: Sanofi-Aventis  بأسم : سانوفي-افینتیس
Address: 174, Avenue de France, 
75013 Paris, France 

 75013 فرانس,  دي  افنیو   ,174  : العنوان 
باریس, فرنسا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1113)

Trade Mark No.:14178   14178 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 18/10/2007  18/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Medical-and training-related 
information aimed at health professionals 
and public health managers. Education in the 
medical and pharmaceutical fields relating 
to the treatment of certain diseases, namely 
malaria, tuberculosis, sleeping sickness, 
leishmaniasis or epilepsy. Organization 
of seminars, work groups, conferences, 
discussion forums in the medical and 
pharmaceutical fields. Editing and publication 
on all media including multimedia, of 
newspapers, magazines, journals, periodicals, 
brochures, books, guides in the medical and 
pharmaceutical fields. Information service in 
the medical and pharmaceutical fields 

التي  والتدریبة  الطبیة  المعلومات   : اجل  من 
تستھدف خبراء الصحة و مدراء الصحة العامة. 
التعلیم في الحقول الطبیة والصیدالنیة ذات الصلة 
السل،  المالریا،  خاصة  األمراض  بعض  بعالج 
الندوات،  تنظیم  الصرع.  او  اللیشمانیا  الُنوام، 
ورشات العمل، المؤتمرات، حلقات النقاش في 
الحقول الطبیة والصیدالنیة. تحریر ونشر، في 
المتعددة  الوسائط  شاملة  االعالم  وسائل  جمیع 
الجرائد  النشرات،   ، المجالت  الصحف،   ،
في  المرشدات  الكتب،  البروشورات،  الدوریة، 
الحقول الطبیة والصیدالنیة. خدمات المعلومات 

في الحقول الطبیة والصیدالنیة 
In the name of: Sanofi-Aventis  بأسم : سانوفي-افینتیس
Address: 174, Avenue de France, 
75013 Paris, France 

 75013 فرانس,  دي  افنیو   ,174  : العنوان 
باریس, فرنسا 
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Address for Services:    AGIP - TMP Agents/  : التبلیغ  عنوان 
 P.O Box 3800 Al-Beereh

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1114)

Trade Mark No.:14179   14179 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 42  42 : في الصنف
Date: 18/10/2007  18/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Research and 
development services in the medical and 
pharmaceutical fields relating to the 
treatment of certain diseases, namely 
malaria, tuberculosis, sleeping sickness, 
leishmaniasis or epilepsy. Conducting 
of medical studies in relation to these 
diseases 

من اجل : خدمات البحث والتطویر في الحقول 
بعض  بعالج  الصلة  ذات  والصیدالنیة  الطبیة 
الُنوام،  السل،  المالریا،  خاصة  االمراض، 
الطبیة  الدراسات  اجراء  الصرع.  أو  اللیشمانیا 

المتعلقة باالمراض المذكورة 

In the name of: Sanofi-Aventis  بأسم : سانوفي-افینتیس
Address: 174, Avenue de France, 
75013 Paris, France 

 75013 فرانس,  دي  افنیو   ,174  : العنوان 
باریس, فرنسا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1115)

Trade Mark No.:14180   14180 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 44  44 : في الصنف
Date: 18/10/2007  18/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Medical services 
relating to the treatment of 
certain diseases, namely malaria, 
tuberculosis, sleeping sickness, 
leishmaniasis or epilepsy. 
Consultancy services for travelers on 
local medical risks 

بعالج  المتعلقة  الطبیة  الخدمات   : اجل  من 
بعض االمراض، خاصة المالریا، السل، الُنوام، 
االستشاریة  الخدمات  الصرع.  او  اللیشمانیا 

للمسافرین حول المخاطر الطبیة المحلیة 

In the name of: Sanofi-Aventis  بأسم : سانوفي-افینتیس
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Address: 174, Avenue de France, 
75013 Paris, France 

 75013 فرانس,  دي  افنیو   ,174  : العنوان 
باریس, فرنسا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1116)

Trade Mark No.:14183   14183 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 34  34 : في الصنف
Date: 21/10/2007  21/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Tobacco whether 
manufactured or unmanufactured; 
tobacco products; matches and smokers’ 
articles; cigarette papers; cigarette 
tubes; cigarette filters; pocket cigarette 
rolling machines, hand-held machines for 
injecting tobacco into paper tubes 

المصنع،  غیر  او  المصنع  التبغ   : اجل  من 
 ، المدخنین  وادوات  الكبریت  التبغ،  منتجات 
اوراق السجائر، أنابیب السجائر، فلتر السجائر، 
آالت لف سجائر الجیب ، اآلالت التي تحمل بالید 

الدخال التبغ في انابیب السجائر 

In the name of: John Player & Sons 
Limited 

بأسم : جون بالیر & صنز لیمتد 

Address: 21 Beckett Way, Park West, 
Nangor Road, Dublin 12, Ireland 

العنوان : 21 بیكیت واي, بارك ویست, نانغور 
رود, دبلن 12, ایرلندا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1117)

Trade Mark No.:14184   14184 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 23/10/2007  23/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Electric and electronic apparatus 
for control, regulation, programming, 
automation, detection, signalling, control, 
alarm, measuring, visual display, surveillance, 
testing, recording, sound diffusion, electric and 
electronic apparatus for controlling, regulating, 
transmitting, receiving, reproducing, processing 
and processing and generating sound, images, 
data and information, doorphones, video 
doorphones, household automation devices. 

من اجل : أجھزة كھربائیة والكترونیة للمراقبة 
والفحص  اآللي  والتشغیل  والبرمجة  والتنظیم 
وارسال االرشادات، والمراقبة واالنذار والقیاس 
وتسجیل  واختبار  والمراقبة  المرئي  والعرض 
والبیانات  الصور  وتولید  وانتاج  الصوت  وبث 
الداخلیة  الھواتف  الى  باالضافة  والمعلومات 
للمنازل وھواتف فیدیو داخلیة للمنازل واجھزة 

اوتوماتیكیة منزلیة. 
In the name of: Bticino S.P.A.  بأسم : بیتیسینو أس.بي.آ
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Address: Via Messina 38, Milano 
20154, Italy 

 ، میالنو 20154   ،  38 میسینا  فیا   : العنوان 
إیطالیا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1118)

Trade Mark No.:14185   14185 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 33  33 : في الصنف
Date: 23/10/2007  23/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Alcoholic beverages 
(except beers) 

عدا  ما   ) الكحولیة  المشرروبات   : اجل  من 
البیرا) 

In the name of: V&S Vin & Sprit 
Aktiebolag (publ) 

أكتیبوالج  سبریت  اند  فین  اس  اند  في   : بأسم 
(بي یو بي ال) 

Address: SE- 117 97 Stockholm, 
Sweden 

ستوكھولم،   ،97  117  - اي  اس   : العنوان 
السوید 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1119)

Trade Mark No.:14186   14186 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 23/10/2007  23/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Telecommunications  من اجل : خدمات االتصاالت
In the name of: V&S Vin & Sprit 
Aktiebolag (publ) 

أكتیبوالج  سبریت  اند  فین  اس  اند  في   : بأسم 
(بي یو بي ال) 

Address: SE- 117 97 Stockholm, 
Sweden 

ستوكھولم،   ،97  117  - اي  اس   : العنوان 
السوید 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1120)

Trade Mark No.:14187   14187 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 24/10/2007  24/10/2007 : التاریخ
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In Respect of: Education; providing 
of training; entertainment; sporting 
and cultural activities. 

من اجل : خدمات التعلیم، باالضافة الى التدریب، 
التسلیة، نشاطات ریاضیة وثقافیة. 

In the name of: V&S Vin & Sprit 
Aktiebolag (publ) 

أكتیبوالج  سبریت  اند  فین  اس  اند  في   : بأسم 
(بي یو بي ال) 

Address: SE- 117 97 Stockholm, 
Sweden 

ستوكھولم،   ،97  117  - اي  اس   : العنوان 
السوید 

Address for Services:    الغربیة الضفة  ساحور -  بیت  التبلیغ :  عنوان 
ص.ب. 182 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1121)

Trade Mark No.:14195   14195 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 25  25 : في الصنف
Date: 25/10/2007  25/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Cloths  من اجل : مالبس
In the name of: OMAR SALEEM 
MOHAMMAD SARIS 

بأسم : عمر سلیم سریس 

Address: TULKARM- NABLUS 
TULKARM STREET 

العنوان : طولكرم - شارع نابلس الرئیسي 

Address for Services :  TULKARM- 
NABLUS TULKARM STREET 

نابلس  شارع   - طولكرم   : التبلیغ  عنوان 
الرئیسي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1122)

مالحظة : ان تسجیل ھذه العالمة ال یعطي أصحابھا الحق المطلق باستخدام الكلمات و العبارات الوصفیھ 
ذات االستخدام العام

Trade Mark No.:14196   14196 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 25/10/2007  25/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Oilve Oil  من اجل : زیت زیتون
In the name of: SHARKET 
NABEEL FAREED ALALAMEYAH 
LETEJARA WAALSENAA 

للتجاره  العالمیھ  فرید  نبیل  شركة   : بأسم 
والصناعھ 

Address: Kufr Rai - Jenin  العنوان : كفر راعي - جنین
Address for Services :  Kufr Rai - 
Jenin 

عنوان التبلیغ : كفر راعي - جنین 
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(1123)

Trade Mark No.:14197   14197 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 34  34 : في الصنف
Date: 25/10/2007  25/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Tobacco, whether 
manufactured or unmanufactured; 
tobacco products; tobacco 
substitutes; none being for medicinal 
or curative purposes; cigarettes; 
cigars; matches; smokers  articles 

من اجل : التبغ المصنع او غیر المصنع، منتجات 
لألغراض  لیس  جمیعھا  التبغ،  بدائل  التبغ، 
الطبیة او العالجیة، السجائر، السیجار، الكبریت 

، ادوات المدخنین 

In the name of: Reemtsma 
Cigarettenfabriken GmbH 

بي  ام  جي  سغریتینفابریكین  ریمتسما   : بأسم 
اتش 

Address: Max-Born-Strasse 4, 22761 
Hamburg, Germany 

 22761 ,  4 ماكس-بورن-شتراسھ   : العنوان 
ھامبورغ , المانیا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1124)

Trade Mark No.:14199   14199 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 28/10/2007  28/10/2007 : التاریخ
In Respect of: soap and cosmetics  من اجل : الصابون ومواد التجمیل
In the name of: sharekt alquds 
lemostahdrat altebeyyeh 

الطبیة  للمستحضرات  القدس  شركة   : بأسم 
م.ع.م. 

Address: alberah/ alshre a alra 
esy / sharekt alquds lemostahdrat 
altebeyyeh/mabna aledarah ala mah 

العنوان : البیرة/الشارع الرئیسي/شركة القدس 
للمستحضرات الطبیة/مبنى االدارة العامة 

Address for Services:    عمارة سفیان  شارع  نابلس-   : التبلیغ  عنوان 
غزال - ط4 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1125)

Trade Mark No.:14200   14200 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
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Date: 28/10/2007  28/10/2007 : التاریخ
In Respect of: cosmetics and hair 
solutions 

من اجل : مواد التجمیل ومحالیل الشعر 

In the name of: sharekt alquds 
lemostahdrat altebeyyeh 

الطبیة  للمستحضرات  القدس  شركة   : بأسم 
م.ع.م. 

Address: alberah/ alshre a alra 
esy / sharekt alquds lemostahdrat 
altebeyyeh/mabna aledarah ala mah 

العنوان : البیرة/الشارع الرئیسي/شركة القدس 
للمستحضرات الطبیة/مبنى االدارة العامة 

Address for Services:    عمارة سفیان  شارع  نابلس-   : التبلیغ  عنوان 
غزال - ط4 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1126)

Trade Mark No.:14202   14202 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 3  3 : في الصنف
Date: 28/10/2007  28/10/2007 : التاریخ
In Respect of: soap and cosmetics 
and hair solutions 

ومحالیل  التجمیل  مواد  و  الصابون   : اجل  من 
الشعر 

In the name of: sharekt alquds 
lemostahdrat altebeyyeh 

الطبیة  للمستحضرات  القدس  شركة   : بأسم 
م.ع.م. 

Address: alberah/ alshre a alra 
esy / sharekt alquds lemostahdrat 
altebeyyeh/mabna aledarah ala mah 

العنوان : البیرة/الشارع الرئیسي/شركة القدس 
للمستحضرات الطبیة/مبنى االدارة العامة 

Address for Services:    عمارة سفیان  شارع  نابلس-   : التبلیغ  عنوان 
غزال - ط4 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1127)

Trade Mark No.:14203   14203 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 10  10 : في الصنف
Date: 28/10/2007  28/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Injection apparatus 
for medical purposes; all in class 10 

من اجل : ادوات حقن لغایات طبیة، جمیعھا في 
الصنف (10) 

In the name of: Johnson & Johnson ( 
New Jersey Corporation) 

جیرسي  نیو   ) جونسون  اند  جونسون   : بأسم 
كوربوریشن) 

Address: New Brunswick, NJ, USA  العنوان : نیو برانسوك، ن ج ، الوالیات المتحدة
االمریكیة 

Address for Services:    التجاري البیرة  برج   ، البیرة   : التبلیغ  عنوان 
/ ط6 
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(1128)

Trade Mark No.:14204   14204 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 10  10 : في الصنف
Date: 28/10/2007  28/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Injection apparatus 
for medical purposes; all in class 10 

من اجل : ادوات حقن لغایات طبیة، جمیعھا في 
الصنف (10) 

In the name of: Johnson & Johnson ( 
New Jersey Corporation) 

جیرسي  نیو   ) جونسون  اند  جونسون   : بأسم 
كوربوریشن) 

Address: New Brunswick, NJ, USA  العنوان : نیو برانسوك، ن ج ، الوالیات المتحدة
االمریكیة 

Address for Services:    التجاري البیرة  برج   ، البیرة   : التبلیغ  عنوان 
/ ط6 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1129)

Trade Mark No.:14205   14205 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 28/10/2007  28/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
preparations; all in class 5 

من اجل : مستحضرات صیدالنیة; جمیعھا في 
الصنف (5) 

In the name of: Johnson & Johnson ( 
New Jersey Corporation) 

جیرسي  نیو   ) جونسون  اند  جونسون   : بأسم 
كوربوریشن) 

Address: New Brunswick, NJ, USA  العنوان : نیو برانسوك، ن ج ، الوالیات المتحدة
االمریكیة 

Address for Services:   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1130)

Trade Mark No.:14206   14206 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 10  10 : في الصنف
Date: 28/10/2007  28/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Syringes and injectors 
used to inject pharmaceuticals; all in 
class 10 

لحقن  المستخدمة  والمحاقن  الحقن   : اجل  من 
الدواء ، جمیعھا في الصنف (10). 

In the name of: Johnson & Johnson ( 
New Jersey Corporation) 

جیرسي  نیو   ) جونسون  اند  جونسون   : بأسم 
كوربوریشن) 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Address: New Brunswick, NJ, USA  العنوان : نیو برانسوك، ن ج ، الوالیات المتحدة
االمریكیة 

Address for Services: التجاري  البیرة  برج   ، البیرة   : التبلیغ  عنوان 
/ ط6 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1131)

Trade Mark No.:14207   14207 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 28/10/2007  28/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
preparationsfor human use; all in 
class 5 

صیدالنیةالستعمال  مستحضرات   : اجل  من 
بشري; جمیعھا في الصنف (5) 

In the name of: Johnson & Johnson ( 
New Jersey Corporation) 

جیرسي  نیو   ) جونسون  اند  جونسون   : بأسم 
كوربوریشن) 

Address: New Brunswick, NJ, USA  العنوان : نیو برانسوك، ن ج ، الوالیات المتحدة
االمریكیة 

Address for Services:    /التجاري البیرة  برج  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
ط6 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1132)

Trade Mark No.:14208   14208 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 10  10 : في الصنف
Date: 28/10/2007  28/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Syringes and injectors 
used to inject pharmaceuticals; all in 
class 10 

لحقن  المستخدمة  والمحاقن  الحقن   : اجل  من 
الدواء ، جمیعھا في الصنف (10). 

In the name of: Johnson & Johnson ( 
New Jersey Corporation) 

جیرسي  نیو   ) جونسون  اند  جونسون   : بأسم 
كوربوریشن) 

Address: New Brunswick, NJ, USA  العنوان : نیو برانسوك، ن ج ، الوالیات المتحدة
االمریكیة 

Address for Services:    التجاري البیرة  برج   ، البیرة   : التبلیغ  عنوان 
/ ط6 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1133)
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Trade Mark No.:14209   14209 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 28/10/2007  28/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
preparations; all in class 5 

من اجل : مستحضرات صیدالنیة; جمیعھا في 
الصنف (5) 

In the name of: Johnson & Johnson ( 
New Jersey Corporation) 

جیرسي  نیو   ) جونسون  اند  جونسون   : بأسم 
كوربوریشن) 

Address: New Brunswick, NJ, USA  العنوان : نیو برانسوك، ن ج ، الوالیات المتحدة
االمریكیة 

Address for Services:    /التجاري البیرة  برج  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
ط6 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1134)

Trade Mark No.:14210   14210 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 28/10/2007  28/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
preparations for human use; all in 
class (5) 

الستعمال  صیدالنیة  مستحضرات   : اجل  من 
بشري، جمیعھا في الصنف (5) 

In the name of: Johnson & Johnson ( 
New Jersey Corporation) 

جیرسي  نیو   ) جونسون  اند  جونسون   : بأسم 
كوربوریشن) 

Address: New Brunswick, NJ, USA  العنوان : نیو برانسوك، ن ج ، الوالیات المتحدة
االمریكیة 

Address for Services:    /التجاري البیرة  برج  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
ط6 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1135)

Trade Mark No.:14211   14211 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 10  10 : في الصنف
Date: 28/10/2007  28/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Syringes and injectors 
used to inject pharmaceuticals; all in 
class 10 

لحقن  المستخدمة  والمحاقن  الحقن   : اجل  من 
الدواء ، جمیعھا في الصنف (10). 

In the name of: Johnson & Johnson ( 
New Jersey Corporation) 

جیرسي  نیو   ) جونسون  اند  جونسون   : بأسم 
كوربوریشن) 

Address: New Brunswick, NJ, USA  العنوان : نیو برانسوك، ن ج ، الوالیات المتحدة
االمریكیة 

Address for Services:    التجاري البیرة  برج   ، البیرة   : التبلیغ  عنوان 
/ ط6 
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(1136)

Trade Mark No.:14212   14212 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 28/10/2007  28/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical 
preparations; all in class 5 

من اجل : مستحضرات صیدالنیة; جمیعھا في 
الصنف (5) 

In the name of: Johnson & Johnson ( 
New Jersey Corporation) 

جیرسي  نیو   ) جونسون  اند  جونسون   : بأسم 
كوربوریشن) 

Address: New Brunswick, NJ, USA  العنوان : نیو برانسوك، ن ج ، الوالیات المتحدة
االمریكیة 

Address for Services:    /التجاري البیرة  برج  البیرة،   : التبلیغ  عنوان 
ط6 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1137)

Trade Mark No.:14217   14217 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 29/10/2007  29/10/2007 : التاریخ
In Respect of: JAMEED AND 
YOGURT ALL KINDS 

من اجل : الجمید واللبن بكافة أشكالھ . 

In the name of: SHAREKAT 
EZ ALDEN HAMED OMAR 
HASONAH WA SHORAKAH 

حسونھ  عمر  حامد  الدین  عز  شركة   : بأسم 
وشركاه 

Address: Amman - Jordan  العنوان : عمان - االردن
Address for Services: ramallah ( 
p.o.box721  ) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1138)

Trade Mark No.:14218   14218 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 29/10/2007  29/10/2007 : التاریخ
In Respect of: JAMEED AND 
YOGURT ALL KINDS 

من اجل : الجمید واللبن بكافة أشكالھ . 

In the name of: SHAREKAT 
EZ ALDEN HAMED OMAR 
HASONAH WA SHORAKAH 

حسونھ  عمر  حامد  الدین  عز  شركة   : بأسم 
وشركاه 
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Address: Amman - Jordan  العنوان : عمان - االردن
Address for Services: ramalleh ( 
p.o.box (721)

عنوان التبلیغ : رام اهللا ص ب 721 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1139)

Trade Mark No.:14220   14220 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 29/10/2007  29/10/2007 : التاریخ
In Respect of: JAMEED AND 
YOGURT ALL KINDS 

من اجل : الجمید واللبن بكافة أشكالھ . 

In the name of: SHAREKAT 
EZ ALDEN HAMED OMAR 
HASONAH WA SHORAKAH 

حسونھ  عمر  حامد  الدین  عز  شركة   : بأسم 
وشركاه 

Address: Amman - Jordan  العنوان : عمان - االردن
Address for Services :  ramallah – 
p.o.box (721) 

عنوان التبلیغ : رام اهللا – ص ب 721

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1140)

Trade Mark No.:14221   14221 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 29/10/2007  29/10/2007 : التاریخ
In Respect of: JAMEED AND 
YOGURT ALL KINDS 

من اجل : الجمید واللبن بكافة أشكالھ 

In the name of: SHAREKAT 
EZ ALDEN HAMED OMAR 
HASONAH WA SHORAKAH 

حسونھ  عمر  حامد  الدین  عز  شركة   : بأسم 
وشركاه 

Address: Amman - Jordan  العنوان : عمان - االردن
Address for Services :  ramallah- 
p.o.box 721 

عنوان التبلیغ : رام اهللا- ص ب 721

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1141)

Trade Mark No.:14223   14223 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 29/10/2007  29/10/2007 : التاریخ
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In Respect of: JAMEED AND 
YOGURT ALL KINDS 

من اجل : الجمید واللبن بكافة أشكالھ 

In the name of: SHAREKAT 
EZ ALDEN HAMED OMAR 
HASONAH WA SHORAKAH 

حسونھ  عمر  حامد  الدین  عز  شركة   : بأسم 
وشركاه 

Address: Amman - Jordan  العنوان : عمان - االردن
Address for Services: ramallah- 
p.o.box 721 

عنوان التبلیغ : رام اهللا- ص ب 721

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1142)

Trade Mark No.:14224   14224 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 29/10/2007  29/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Powder milk for babies 
and other foods for babies and infants; 
disinfectants; preparations for sterilizing 
feeding bottles and baby soothers; medicated 
skin creams; skin lotions or skin powders and 
other medicated preparations for the care of 
the skin included in class 5. 

من اجل : حلیب االطفال وحدیثي الوالدة واغذیة 
وكریمات  للرضاعات  المعقمة  والمواد  االطفال 
وغسول وبودرة االطفال وجمیع المواد لحمایة 

حلیب االطفال جمیعھا في الصنف 5 

In the name of: Materna Laboratores 
Ltd 

بأسم : متیرنا البروتاریز لیمتد 

Address: Israel Maabarot  العنوان : اسرائیل - معبروت
Address for Services:   9 عنوان التبلیغ : جنین – ص ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1143)

نطلب الحمایة باللون األزرق الوسط و األزرق الفاتح ، األصفر ، األخضر الوسط و األخضر الفاتح ، 
الرمادي الفاتح

Trade Mark No.:14239   14239 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 5  5 : في الصنف
Date: 31/10/2007  31/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for 
medical purposes; dietetic foods and 
substances adapted for medical and clinical 
use; food and food substances for babies, 
infants and invalids; foods and food substances 
for nursing mothers adapted for medical use; 
nutritional and dietary supplements; vitamin 
preparations, mineral food preparations; 
medicated confectionery. 

الصیدلیة  المستحضرات   : اجل  من 
طبیة؛  ألغراض  الصحیة  والبیطریة؛المستحضرات 
الطبي  لالستعمال  المعدة  التغذیة  ومواد  أطعمة 
واألطفال  للرضع  غذائیة  ومواد  أطعمة  ؛  والعیادي 
والمرضى ؛ أطعمة ومواد غذائیة لألمھات المرضعات 
وللحمیة؛  غذائیة  مكمالت  الطبي؛  لالستعمال  معدة 
األطعمة  مستحضرات  الفیتامین،  من  مستحضرات 

المشبعة بالمواد المعدنیة؛ الحلویات الطبیة. 
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In the name of: Société Des Produits 
Nestlé S.A. 

بأسم : سوسیتیة دي برودوي نستلة أس .آ. 

Address: Case Postale 353, CH-1800 
Vevey,Switzerland 

العنوان : ص.ب 353 ، سي أتش 1800 فیفاي 
، سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1144)

نطلب الحمایة باللون األزرق الوسط و األزرق الفاتح ، األصفر ، األخضر الوسط و األخضر الفاتح ، 
الرمادي الفاتح

Trade Mark No.:14240   14240 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 29  29 : في الصنف
Date: 31/10/2007  31/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Vegetables and 
potatoes (preserved, frozen, dried or 
cooked), fruits (preserved, frozen, 
dried or cooked), mushrooms 
(preserved, dried or cooked), meat, 
poultry, game, fish and seafood, 
all these products also in the form 
of extracts, soups, jellies, pastes, 
preserves, ready-made dishes, frozen 
or dehydrated; jams; eggs; milk, 
cream, butter, cheese and other 
food preparations having a base of 
milk; milk substitutes; milk-based 
beverages; milk-based and cream-
based desserts; yoghurts; soya 
milk (milk substitute), soya-based 
preparations; edible oils and fats; 
protein preparations for human 
food; non-dairy creamers; sausages; 
charcuterie; peanut butter; soups, 
soup concentrates, broth, stock 
cubes, bouillon, consommés. 

أو  (المحفوظة  والبطاطا  الخضار   : اجل  من 
الفواكھ  المطھیة)،  أو  المجففة  أو  المثلجة 
(المحفوظة أو المثلجة أو المجففة أو المطھیة)، 
المطھي)،  أو  المجفف  أو  (المحفوظ  الفطر 
وطیور  وحیوانات  الداجنة  والطیور  اللحوم 
جمیع  البحریة،  والمأكوالت  واألسماك  الصید 
مستخرجات  شكل  على  أیضا  المنتجات  ھذه 
جاھزة،  ووجبات  ومعلبات  وھالمیات  وحساء 
الحلیب  البیض؛  المربیات؛  مجففة؛  أو  مثلجة 
والقشدة والزبدة واألجبان ومستحضرات أخرى 
من األطعمة التي أساسھا الحلیب؛ بدائل الحلیب؛ 
مشروبات أساسھا الحلیب؛ حلوى العقبى التي 
أساسھا الحلیب والتي أساسھا القشدة؛ األلبان؛ 
مستحضرات  و  بدیل)  (حلیب  الصویا  حلیب 
لألكل؛  صالحة  وشحوم  الصویا؛زیوت  أساسھا 
اإلنسان؛  ألطعمة  البروتین  من  مستحضرات 
اللحوم  النقانق؛  الحلیب؛  غیر  من  مبیضات 
الحساء،  السوداني؛  الفول  زبدة  المطبوخة؛ 
المرق،  مكعبات  المرق،  الحساء،  مركزات 

حساء غیر مركز، مرق اللحم (فئة 29). 
In the name of: Société Des Produits 
Nestlé S.A. 

بأسم : سوسیتیة دي برودوي نستلة أس .آ. 

Address: Case Postale 353, CH-1800 
Vevey,Switzerland 

العنوان : ص.ب 353 ، سي أتش 1800 فیفاي 
، سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1
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(1145)

نطلب الحمایة باللون األزرق الوسط و األزرق الفاتح ، األصفر ، األخضر الوسط و األخضر الفاتح ، 
الرمادي الفاتح

Trade Mark No.:14241   14241 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 31/10/2007  31/10/2007 : التاریخ
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; tea, tea extracts, tea-based 
preparations and beverages; iced tea; 
malt-based preparations; cocoa and 
cocoa-based preparations and beverages; 
chocolate, chocolate products, chocolate-
based preparations and beverages; 
confectionery, sweets, candies; sugar; 
chewing gum; natural sweeteners; 
bakery products, bread, yeast, pastry; 
biscuits, cakes, cookies, wafers, toffees, 
puddings; ice cream, water ices, sherbets, 
frozen confections, frozen cakes, soft 
ices, frozen desserts, 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 desserts 
and/or frozen yoghurts; honey and honey 
substitutes; breakfast cereals, muesli, 
corn flakes, cereal bars, ready-to-eat 
cereals; cereal preparations; rice, pasta, 
noodles; foodstuffs having a base of rice, 
of flour or of cereals, also in the form of 
ready-made dishes; pizzas; sandwiches; 
mixtures of alimentary paste and oven-
ready prepared dough; sauces; soya 
sauce; ketchup; aromatizing or seasoning 
products for food, edible spices, 
condiments, salad dressings, mayonnaise; 
mustard; vinegar. 

ومستحضرات  البن  مستخرجات  البن،   : اجل  من 
بدائل  مثلجة؛  قھوة  البن؛  أساسھا  ومشروبات 
ومستحضرات  البن  بدائل  من  مستخرجات  البن، 
البریة؛  الھندبا  البن؛  بدائل  أساسھا  ومشروبات 
ومستحضرات  الشاي  مستخرجات  الشاي، 
المثلج؛  الشاي  الشاي؛  أساسھا  ومشروبات 
(شعیر  الملت  أساسھا  ومشروبات  مستحضرات 
أساسھا  ومشروبات  ومستحضرات  الكاكاو  منبت)؛ 
الكاكاو؛ الشوكوال، منتجات الشوكوال، مستحضرات 
ومشروبات أساسھا الشوكوال؛ الحلویات، الحلوى، 
منتجات  طبیعیة؛  محلیات  العلكة؛  السكر؛  السكاكر؛ 
البسكویت،  الفطائر؛  الخمیرة،  الخبز،  األفران، 
الرقیق  البسكویت  المحلى،  الصغیر  الكعك  الكعك، 
الھش،التوفي(نوع من السكاكر)، حلوى من الحلیب 
المثلجات  (بودینغ)؛البوظة،  الحبوب  أو  واألرز 
المثلجة،الكعك  الحلویات  المثلج،  الشراب  المائیة، 
المثلجة،  العقبى  حلوى  مرطبة،  مثلجات  المثلج، 
لصنع  التماسك  على  تساعد  المثلجة،عوامل  األلبان 
المائیة و/أو الشراب المثلج  البوظة و/أو المثلجات 
و/أو  المثلج  الكعك  و/أو  المثلجة  الحلویات  و/أو 
و/ المثلجة  العقبى  حلوى  و/أو  المرطبة  المثلجات 

حبوب  العسل؛  وبدائل  العسل  المثلجة،  األلبان  أو 
وجوز  شوفان  من  مكونة  للفطور  حبوب  للفطور، 
الحبوب،حبوب  من  ألواح  الذرة،  رقائق  وفواكھ، 
األرز،  الحبوب؛  من  مستحضرات  لألكل؛  جاھزة 
المعكرونة  من  ضرب  (المعكرونة)،  الباستا 
أو  الدقیق  أو  األرز  أساسھا  مأكوالت  المسطحة؛ 
البیتزا؛  جاھزة؛  أطباق  شكل  على  أیضا  الحبوب، 
الشطائر(السندویش)؛ خالئط من معجونة من المواد 
صلصات؛  الفرن؛  في  محضرة  وعجینة  الغذائیة 
صلصة الصویا؛ كتشب (صلصة البندورة)؛ منتجات 
لألكل،  صالحة  بھارات  للطعام،  معطرة  أو  متبلة 
مایونیز؛  السلطة،  إلى  یضاف  توابل  مرق  توابل، 

خردل؛خل (فئة 30). 
In the name of: Société Des Produits 
Nestlé S.A. 

بأسم : سوسیتیة دي برودوي نستلة أس .آ. 
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Address: Case Postale 353, CH-1800 
Vevey,Switzerland 

العنوان : ص.ب 353 ، سي أتش 1800 فیفاي 
، سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1146)

نطلب الحمایة باللون األزرق الوسط و األزرق الفاتح ، األصفر ، األخضر الوسط و األخضر الفاتح ، 
الرمادي الفاتح

Trade Mark No.:14242   14242 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 32  32 : في الصنف
Date: 31/10/2007  31/10/2007 : التاریخ
In Respect of: Beers; still water, 
effervescent water or carbonated water, 
processed water, spring water, mineral 
water, flavored water; fruit-flavored and 
fruit-based beverages, fruit and vegetable 
juices, nectars, lemonades, sodas and other 
non-alcoholic beverages; syrups, extracts 
and essences and other preparations for 
making non-alcoholic beverages (except 
essential oils); lactic fermented beverages; 
soya-based beverages; malt-based 
beverages; isotonic beverages. 

من اجل : البیرة؛ المیاه غیر المكربنة، میاه فوارة أو 
میاه مكربنة، میاه معالجة، میاه ینابیع، میاه معدنیة، 
وأساسھا  الفواكھ  بنكھة  مشروبات  منكھة؛  میاه 
(شراب  نكتار  والخضار،  الفواكھ  عصیر  الفواكھ، 
ومشروبات  صودا  لیموناضة،  الفواكھ)،  من  محلى 
خالصات  مركز،  شراب  كحولیة؛  غیر  أخرى 
لصنع  أخرى  ومستحضرات  مقطرة  ومستخلصات 
المشروبات غیر الكحولیة (ما عدا الزیوت العطریة)؛ 
مشروبات لبنیة مخمرة؛ مشروبات أساسھا الصویا؛ 
مشروبات أساسھا الملت (شعیر منبت)؛ مشروبات 

متناضحة (فئة 32). 
In the name of: Société Des Produits 
Nestlé S.A. 

بأسم : سوسیتیة دي برودوي نستلة أس .آ. 

Address: Case Postale 353, CH-1800 
Vevey,Switzerland 

العنوان : ص.ب 353 ، سي أتش 1800 فیفاي 
، سویسرا 

Address for Services:    عنوان التبلیغ : رام اهللا - البیرة ص ب 4472ت
 2989760/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1147)

Trade Mark No.:14243   14243 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 18  18 : في الصنف
Date: 31/10/2007  31/10/2007 : التاریخ
In Respect of: School Bags  من اجل : الحقائب المدرسیة
In the name of: Sharikat Al-
Haramain Lel Tijarah wa Al-
Estithmar Al-Adieh Al-Ammah 

واإلستثمار  للتجارة  الحرمین  شركة   : بأسم 
العادیة العامة 
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Address: Al-Khaleel - Sharie Al-
Salam - Tel : 2229450 

 / تلفون   - السالم  شارع   - الخلیل   : العنوان 
 2229450

Address for Services :  Al-Khaleel - 
Sharie Al-Salam - Tel : 2229450 

عنوان التبلیغ : الخلیل - شارع السالم - تلفون 
 2229450 /

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1148)

Trade Mark No.:14244   14244 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 31/10/2007  31/10/2007 : التاریخ
In Respect of: ball pens - pencils - 
erasers - sharbeners - rulars - glue 
- liqued - colors - staplers - fils - tape 
- ...) 

من اجل : قرطاسیة ( أقالم حبر - أقالم رصاص 
- محایات - برایات - مساطر - صمغ - تبكس - 

ألوان - مكابس - فایالت - الصق -... ) 

In the name of: Sharikat Al-
Haramain Lel Tijarah wa Al-
Estithmar Al-Adieh Al-Ammah 

واإلستثمار  للتجارة  الحرمین  شركة   : بأسم 
العادیة العامة 

Address: Al-Khaleel - Sharie Al-
Salam - Tel : 2229450 

 / تلفون   - السالم  شارع   - الخلیل   : العنوان 
 2229450

Address for Services :  Al-Khaleel - 
Sharie Al-Salam - Tel : 2229450 

عنوان التبلیغ : الخلیل - شارع السالم - تلفون 
 2229450 /

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1149)

Trade Mark No.:14245   14245 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 01/11/2007  01/11/2007 : التاریخ
In Respect of: Data recordings including 
audio, video, still and moving images and text; 
computer software, including software for 
use in downloading, storing, reproducing and 
organizing audio, video, still and moving images 
and data; educational software; downloadable 
electronic publications; computer, electronic 
and video games programmes and equipments; 
mouse mats; electronic instructional and 
teaching apparatus and instruments; television 
and radio signal transmitters and receivers; 
helmets, knee pads, elbow pads; and parts for 
all the aforesaid goods 

والصور  النصوص  وتشمل  البیانات  تسجیالت   : اجل  من 
تسجیالت  والمتحركة،  الساكنة  التلفزیونیة،  الصوتیة، 
المستعملة  البرامج  تسجیالت  وتشمل  الكمبیوتر،  برامج 
والصور  البیانات  انتاج وتنظیم  اعادة  تخزین و  و  لتنزیل 
تسجیالت  والمتحركة،  الساكنة  التلفزیونیة،  الصوتیة، 
البرامج التعلیمیة، المنشورات االلكترونیة المنزلة، ادوات 
و تسجیالت برامج الكمبیوتر، و العاب الفیدیو االلكترونیة، 
والتدریسیة  التعلیمیة  واالدوات  االجھزة  الماوس،  وسائد 
التلفزیونیة  االشارات  ومحوالت  مستقبالت  االلكترونیة، 
الخوذ، وسائد الركبة، وسائد المرفق،  واشارات الرادیو، 

واالجزاء لجمیع البضائع المذكورة 
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In the name of: The British 
Broadcasting Corporation 

بأسم : ذا بریتش برودكاستینغ كوربوریشن 

Address: Broadcasting House, 
Portland Place, London W1A 1AA, 
United Kingdom 

العنوان : برودكاستینغ ھاوس, بورتالند بلیس, 
لندن دبلیو1ایھ 1ایھ ایھ, المملكة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1150)

Trade Mark No.:14246   14246 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 01/11/2007  01/11/2007 : التاریخ
In Respect of: Printed publications; 
magazines; books; catalogues; 
programmes; photographs; 
stationery; artists’ materials; paint 
brushes; instructional and teaching 
material; printing blocks; posters; 
cards; postcards; greetings cards; 
trading cards; invitations; diaries; 
calendars; photograph albums; 
prints; gift bags, gift boxes, gift 
tags and gift wrap; notepads; 
writing instruments and crayons; 
stickers; transfers; stamps; personal 
organizers; address books; note 
books; pen and pencil holders; 
desk mats; embroidery, sewing and 
knitting patterns; postage stamps 

المجالت،  المطبوعة،  المنشورات   : اجل  من 
،الصور  البرامج  جداول  الكاتلوجات،  الكتب، 
الفنانین،  مواد  القرطاسیة،  الفوتوغرافیة، 
والتدریسیة،  التعلیمیة  المواد  الدھان،  فراشي 
البطاقات،  الملصقات،  الطباعة،  حروف 
الترحیب،  بطاقات  البریدیة،  البطاقات 
دفاتر  الدعوة،  بطاقات  التجاریة،  البطاقات 
الصور  البوم  الروزنامات،  الیومیات،  تدوین 
اكیاس  المطبوعة،  النشرات  الفوتوغرافیة، 
وورق  الھدایا  لفافات  الھدایا،  علب  الھدایا، 
والكربون،  الكتابة  ادوات  المذكرات،  الھدایا، 
الالصقات، التذاكر، الطوابع، المنظم الشخصي، 
دفاتر العناوین، دفاتر المالحظات، حوامل اقالم 
التطریز،  المكتب،  اغراض  والرصاص،  الحبر 

اقمشة الخیاطة والحباكة، الطوابع البریدیة 
In the name of: The British 
Broadcasting Corporation 

بأسم : ذا بریتش برودكاستینغ كوربوریشن 

Address: Broadcasting House, 
Portland Place, London W1A 1AA, 
United Kingdom 

العنوان : برودكاستینغ ھاوس, بورتالند بلیس, 
لندن دبلیو1ایھ 1ایھ ایھ, المملكة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1151)

Trade Mark No.:14247   14247 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
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Date: 01/11/2007  01/11/2007 : التاریخ
In Respect of: Broadcasting; 
communications and 
telecommunications; Transmission, 
broadcast, reception and other 
dissemination of audio, video, still and 
moving images, text and data whether 
in real or delayed time; electronic 
mail services; teletext and interactive 
broadcasting services; news information 
and news agency services; rental of radio 
and television broadcasting facilities; 
provision of television, radio and on-line 
discussion forums for the exchange and 
discussion of information and advisory 
services relating to any of the aforesaid 
services 

من اجل : خدمات البث االذاعي، خدمات التواصل 
استقبال  اذاعة،  نقل،  خدمات  واالتصاالت، 
التلفزیونیة،  الصوتیة،  للصور  آخر  ونشر 
الساكنة و المتحركة، وللنصوص والبیانات في 
نفس الوقت او في وقت متأخر، خدمات البرید 
االلكتروني، خدمات اذاعة النصوص التلفزیونیة 
االخبار  معلومات  خدمات  المتفاعل،  والبث 
تسھیالت  استئجار  خدمات  االخبار،  ووكاالت 
منبر  توفیر  خدمات  والتلفزیون،  الرادیو  بث 
لتبادل  والتلفزیون  الرادیو  عبر  للنقاش  مباشر 
االستشاریة  والخدمات  المعلومات  ومناقشة 

المتعلقة بالخدمات المذكورة 

In the name of: The British 
Broadcasting Corporation 

بأسم : ذا بریتش برودكاستینغ كوربوریشن 

Address: Broadcasting House, 
Portland Place, London W1A 1AA, 
United Kingdom 

العنوان : برودكاستینغ ھاوس, بورتالند بلیس, 
لندن دبلیو1ایھ 1ایھ ایھ, المملكة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1152)

Trade Mark No.:14248   14248 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 01/11/2007  01/11/2007 : التاریخ
In Respect of: Provision of entertainment, 
education, recreation, instruction, tuition 
and training; production, presentation 
and distribution of audio, video, still 
and moving images and data; publishing 
services (including electronic publishing 
services); provision of non-downloadable 
electronic publications; organization, 
production and presentation of shows, 
competitions, games, concerts, exhibitions 
and events; language teaching; provision 
of information and advisory services 
relating to any of the aforesaid services 

 ، التعلیم  التسلیة،  توفیر  خدمات   : اجل  من 
االستجمام، التدریس ، التعلیم والتدریب، خدمات 
انتاج، تقدیم وتوزیع البیانات والصور الصوتیة، 
خدمات  والمتحركة،  الساكنة  التلفزیونیة، 
االلكترونیة)،  النشر  خدمات  (وتشمل  النشر 
غیر  االلكترونیة  المنشورات  توفیر  خدمات 
المنزلة، خدمات تنظیم، انتاج وتقدیم العروض، 
الموسیقیة  الحفالت  االلعاب،  المباریات، 
اللغة،  تعلیم  خدمات  واالحداث،  ،المعارض 
خدمات توفیر المعلومات والخدمات االستشاریة 

المتعلقة باي من الخدمات المذكورة 
In the name of: The British 
Broadcasting Corporation 

بأسم : ذا بریتش برودكاستینغ كوربوریشن 
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Address: Broadcasting House, 
Portland Place, London W1A 1AA, 
United Kingdom 

العنوان : برودكاستینغ ھاوس, بورتالند بلیس, 
لندن دبلیو1ایھ 1ایھ ایھ, المملكة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1153)

Trade Mark No.:14249   14249 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 16  16 : في الصنف
Date: 01/11/2007  01/11/2007 : التاریخ
In Respect of: PAPER AND 
ARTICLES MADE OF IT ( COVER 
PAPER - GIFTS COVER PAPER - 
PAPER BAGS ). 

منھ  المصنوعة  واألصناف  الورق   : اجل  من 
أكیاس   - الھدایا  تجلید  ورق   - التجلید  ورق   )

ورقیة ) 

In the name of: SHARIKAT 
ALWAN LEL WARAQIAT WA 
AL QURTASIAH AL ADIEH AL 
AMMAH 

والقرطاسیة  للورقیات  الوان  شركة   : بأسم 
العادیة العامة 

Address: AL-KHALEEL - EASSA - 
TELEFAX : 02-2258633 

 : تلفاكس   - عیصى   - الخلیل   : العنوان 
 2258633-02

Address for Services :  AL-
KHALEEL - EASSA - TELEFAX : 
02-2258633 

 : تلفاكس   - عیصى   - الخلیل   : التبلیغ  عنوان 
 2258633-02

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1154)

Trade Mark No.:14250   14250 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 34  34 : في الصنف
Date: 04/11/2007  04/11/2007 : التاریخ
In Respect of: Tobacco, whether 
manufactured or unmanufactured; 
tobacco products; tobacco substitutes, 
not being for medicinal or curative 
purposes; hand rolling tobacco; cigarette 
papers, cigarette tubes, cigarette filters, 
pocket cigarette rolling machines, hand 
held machines for injecting tobacco 
into paper tubes; smokers’ articles and 
matches 

المصنع،  غیر  او  المصنع  التبغ   : اجل  من 
لیس  جمیعھا  التبغ،  بدائل  التبغ،  منتجات 
الملفوف  التبغ  العالجیة،  او  الطبیة  لألغراض 
فلتر  السجائر،  أنابیب  السجائر،  اوراق  بالید، 
االالت   ، السجائر  للف  الجیب  االت  السجائر، 
التي تحمل بالید الدخال التبغ في انابیب الورق 

، ادوات المدخنین، الكبریت 
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In the name of: Van Nelle Tabak 
Nederland BV 

بأسم : فان نیل تاباك نیدرالند بي في 

Address: Slachtedyk 28A, 8501 Z A 
Joure, The Netherlands 

ایھ  زد   8501 28ایھ,  سالشتیدیك   : العنوان 
جوري, ھولندا 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1155)

Trade Mark No.:14251   14251 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 30  30 : في الصنف
Date: 05/11/2007  05/11/2007 : التاریخ
In Respect of: Coffee , spices;  من اجل : البن و البھارات
In the name of: SHAREKAT AL-
SAYYED LELTIJARAH ALAMAH 

بأسم : شركة السید للتجارة العامة 

Address: HEBRON- BAB 
ALZAWYEH / ALADL ST. 

العنوان : الخلیل / باب الزاویة / شارع العدل 

Address for Services :  HEBRON- 
BAB ALZAWYEH / ALADL ST. 

باب الزاویة / شارع  عنوان التبلیغ : الخلیل / 
العدل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1156)

Trade Mark No.:14252   14252 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 11  11 : في الصنف
Date: 04/11/2007  04/11/2007 : التاریخ
In Respect of: path rooms heaters & 
air conditions & water heaters air 
fans. 

تكییف  واجھزة  الحمامات  سخانات   : اجل  من 
الھواءوسخانات المیاه وشفاطات الھواء. 

In the name of: ma^amoun 
mohammad sudqt abd alaaziz 

بأسم : مأمون محمد صدقي عبد العزیز 

Address: nablus/ sharee faisal bijanb 
al tarbia o al taleem 

ش : فیصل بجانب مدیریة   / نابلس  العنوان : 
التربیة والتعلیم 

Address for Services :  nablus/ sharee 
faisal bijanb al tarbia o al taleem 

بجانب  فیصل   : ش   / نابلس   : التبلیغ  عنوان 
مدیریة التربیة والتعلیم 
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(1157)

Trade Mark No.:14253   14253 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 11  11 : في الصنف
Date: 04/11/2007  04/11/2007 : التاریخ
In Respect of: PATH ROOMS 
HEATERS & AIR CONDITIONS & 
WATER HEATERS AIR FANS 

تكییف  واجھزة  الحمامات  سخانات   : اجل  من 
الھواء ، وسخانات المیاه وشفاطات الھواء. 

In the name of: ma^amoun 
mohammad sudqt abd alaaziz 

بأسم : مأمون محمد صدقي عبد العزیز 

Address: nablus/ sharee faisal bijanb 
al tarbia o al taleem 

ش : فیصل بجانب مدیریة   / نابلس  العنوان : 
التربیة والتعلیم 

Address for Services :  nablus/ sharee 
faisal bijanb al tarbia o al taleem 

بجانب  فیصل   : ش   / نابلس   : التبلیغ  عنوان 
مدیریة التربیة والتعلیم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1158)

Trade Mark No.:14254   14254 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 12  12 : في الصنف
Date: 06/11/2007  06/11/2007 : التاریخ
In Respect of: CASKETS  من اجل : كسكیت
In the name of: sharekit alhaj omar 
shakhshir wa awlado lltejarah 
wasena^a 

واوالدة  الشخشیر  عمر  الحاج  شركة   : بأسم 
للتجارة والصناعة 

Address: nablus/ sharee jammal abd 
naser .pox159 /tel 092313320 

 / الناصر  عبد  جمال   : ش   / نابلس   : العنوان 
ص.ب : 159 / ت : 09- 2313320 

Address for Services :  nablus/ 
sharee jammal abd naser .pox159 /tel 
092313320 

عنوان التبلیغ : نابلس / ش : جمال عبد الناصر 
/ ص.ب : 159 / ت : 09- 2313320 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1159)

Trade Mark No.:14255   14255 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 9  9 : في الصنف



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

Date: 07/11/2007  07/11/2007 : التاریخ
In Respect of: Scientific, navigational, 
survey, electric, photographic and optical 
apparatus and instruments, and those 
used in weighting, measuring, signaling, 
monitoring (supervision), rescue and 
education; sound or image recording, 
transmitting and retrieving apparatus; 
data carrying media such as CDs; 
sound, image, movie, song, program 
and news recording, transmitting and 
re-broadcasting apparatus; prerecorded 
video CDS and magnetic tapes 
with sound and/or image and audio 
recordings; communications via electric 
and electronic means, by facsimile, telex, 
and telephone; tools and devices related 
to information transfer and acquisition; 
all items required to process, display, 
receive, input, output and print non-
image or non-graphic information; sound 
and image recording devices, such as 
CDs, tapes, and cables; magnetic tales 
for audiovisual signals; video display 
units; computer terminals; key boards 
used with computers; computer software; 
memory devices in computers; scientific 
interface containers; digital signal 
converters to sound signals and vice 
versa; digital optical transmission devices 
and apparatus 

من اجل : األجھزة واألدوات العلمیة والمالحیة 
والتصویریة  والكھربائیة  والمساحیة 
في  المستعملة  تلك  و  والبصریة  والسینمائیة 
والمراقبة  اإلشارات  وإعطاء  والقیاس  الوزن 
(اإلشراف) واإلنقاذ والتعلیم، أجھزة تسجیل أو 
نقل أو استعادة الصوت أو الصورة ، وسائط حمل 
تسجیل  أجھزة  التسجیل،  أقراص  مثل  البیانات 
واألفالم  الصورة  و  الصوت  بث  وإعادة  ونقل 
السینمائیة واالغانى والبرامج واالخبار، أقراص 
مرئیة وأشرطة مغناطیسیة مسجلة بالصوت و/

االتصاالت  الصوتیة،  والتسجیالت  الصورة  أو 
طریق  عن  اإللكترونیة،  الكھربائیة،  بالوسائل 
واآلالت  األدوات  والھاتف،  والتلكس  الفاكس 
المتعلقة بنقل وامتالك المعلومات، جمیع ما یلزم 
و  وإخراج  وإدخال  واستقبال  وعرض  لمعالجة 
البیانیة،  أو  المصورة  غیر  المعلومات  طباعة 
أدوات تسجیل الصوت والصورة، مثل األقراص 
المغناطیسیة  األشرطة  واألسالك،  واالشرطة 
عرض  وحدات  والمرئیة،  السمعیة  لإلشارات 
لوحات  الطرفیة،  الكمبیوتر  أجھزة  الفیدیو، 
الكمبیوتر،  أجھزة  مع  المستخدمة  المفاتیح 
أجھزة  في  الذاكرة  حاویات  الكمبیوتر،  برامج 
البینیة،  العلمیة  الكمبیوتر  أجھزة  الكمبیوتر، 
محوالت اإلشارة الرقمیة إلى صوتیة وبالعكس، 

أدوات وآالت النقل الرقمیة البصریة 
In the name of: Arab Media Group 
(LLC) 

(شركة  العربیة  االعالمیة  المجموعة   : بأسم 
ذات مسؤولیة محدودة) 

Address: P.O. Box: 500666, Emirates 
Towers, Office (Floor 43), Sheikh 
Zayed Road, Dubai, United Arab 
Emirates 

ط(43)  مكتب   ,500666 ب:  ص   : العنوان 
ملك ابراج االمارات , شارع الشیخ زاید , دبي, 

االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1160)

Trade Mark No.:14256   14256 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 07/11/2007  07/11/2007 : التاریخ
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In Respect of: Promotion and 
advertising services; business 
administration; trade activity 
management; office work; 
advertising services through radio 
and TV broadcasting; promotional 
advertising agencies; Promotion and 
advertising services; advertising via 
TV 

ادارة  واإلعالن،  الدعایة  خدمات   : اجل  من 
األعمال  التجاریة،  األنشطة  إدارة  األعمال، 
التلفزیون  بواسطة  الدعایة  خدمات  المكتبیة، 
بث  الدعائي،  اإلعالن  وكاالت  واإلذاعة، 
الدعایات واإلعالنات التجاریة، اإلعالن بواسطة 

التلفزیون 

In the name of: Arab Media Group 
(LLC) 

(شركة  العربیة  االعالمیة  المجموعة   : بأسم 
ذات مسؤولیة محدودة) 

Address: P.O. Box: 500666, Emirates 
Towers, Office (Floor 43), Sheikh 
Zayed Road, Dubai, United Arab 
Emirates 

ط(43)  مكتب   ,500666 ب:  ص   : العنوان 
ملك ابراج االمارات , شارع الشیخ زاید , دبي, 

االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1161)

Trade Mark No.:14257   14257 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 38  38 : في الصنف
Date: 07/11/2007  07/11/2007 : التاریخ
In Respect of: Communication 
Services; broadcasting services; 
broadcasting of songs, movies, 
news, and programs through mobile 
telephones, internet and world 
computer networks; broadcasting of 
songs, movies, news, and programs 
through TV; TV program services; 
press & news agencies services 
(Communications) 

البث،  خدمات  االتصاالت،  خدمات   : اجل  من 
خدمات بث األغاني واالفالم واالخبار والبرامج 
وشبكات  واإلنترنت  النقال  الھاتف  طریق  عن 
الكمبیوتر العالمیة، خدمات بث األغاني واالفالم 
التلفزیون،  طرق  عن  والبرامج  واالخبار 
البث  اإلنترنت،  طریق  عن  البث  خدمات 
خدمات  التلفزیونیة،  البرامج  بث  التلفزیوني، 
الصحافة  وكاالت  خدمات  التلفزیونیة،  البرامج 

(اتصاالت) و االخبار 
In the name of: Arab Media Group 
(LLC) 

(شركة  العربیة  االعالمیة  المجموعة   : بأسم 
ذات مسؤولیة محدودة) 

Address: P.O. Box: 500666, Emirates 
Towers, Office (Floor 43), Sheikh 
Zayed Road, Dubai, United Arab 
Emirates 

ط(43)  مكتب   ,500666 ب:  ص   : العنوان 
ملك ابراج االمارات , شارع الشیخ زاید , دبي, 

االمارات العربیة المتحدة 

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



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

(1162)

Trade Mark No.:14258   14258 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 39  39 : في الصنف
Date: 07/11/2007  07/11/2007 : التاریخ
In Respect of: Transport; packaging 
and storage of goods; travel 
arrangement 

من اجل : خدمات النقل ؛ خدمات تعبئة (تغلیف) 
وتخزین البضائع ؛ خدمات تنظیم الرحالت 

In the name of: Arab Media Group 
(LLC) 

(شركة  العربیة  االعالمیة  المجموعة   : بأسم 
ذات مسؤولیة محدودة) 

Address: P.O. Box: 500666, Emirates 
Towers, Office (Floor 43), Sheikh 
Zayed Road, Dubai, United Arab 
Emirates 

ط(43)  مكتب   ,500666 ب:  ص   : العنوان 
ملك ابراج االمارات , شارع الشیخ زاید , دبي, 

االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1163)

Trade Mark No.:14259   14259 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 41  41 : في الصنف
Date: 07/11/2007  07/11/2007 : التاریخ
In Respect of: Education services; 
training provision services; 
entertainment services; sporting 
& cultural activities services; 
production services for songs, 
movies, news, audio programs, & 
audiovisual programs on audio 
tapes, video tapes & computer CDs; 
entertainment & TV entertainment 
services; movie production services 
especially TV movies; TV program 
montage services; rental and lease 
services for cinema & TV movies; 
artistic agencies 

توفیر  خدمات  التعلیم،  خدمات   : اجل  من 
خدمات  والترفیھ،  التسلیة  خدمات  التدریب، 
إنتاج  خدمات  والثقافیة،  الریاضیة  األنشطة 
األغاني واالفالم واالخبار والبرامج المسموعة 
السمعیة  األشرطة  على  البصریة  السمعیة  و 
خدمات  الكمبیوتر،  وأقراص  الفیدیو  وأشرطة 
إنتاج  خدمات  التلفزیوني،  والترفیھ  الترفیھ 
خدمات  التلفزیونیة،  األفالم  وخاصة  األفالم 
تأجیر  خدمات  التلفزیون،  برامج  مونتاج 
والتلفزیونیة،  السینمائیة  األفالم  واستئجار 

الوكاالت الفنیة 



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

In the name of: Arab Media Group 
(LLC) 

(شركة  العربیة  االعالمیة  المجموعة   : بأسم 
ذات مسؤولیة محدودة) 

Address: P.O. Box: 500666, Emirates 
Towers, Office (Floor 43), Sheikh 
Zayed Road, Dubai, United Arab 
Emirates 

ط(43)  مكتب   ,500666 ب:  ص   : العنوان 
ملك ابراج االمارات , شارع الشیخ زاید , دبي, 

االمارات العربیة المتحدة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1164)

Trade Mark No.:14260   14260 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 9  9 : في الصنف
Date: 07/11/2007  07/11/2007 : التاریخ
In Respect of: Scientific, navigational, 
survey, electric, photographic and optical 
apparatus and instruments, and those 
used in weighting, measuring, signaling, 
monitoring (supervision), rescue and 
education; sound or image recording, 
transmitting and retrieving apparatus; 
data carrying media such as CDs; 
sound, image, movie, song, program 
and news recording, transmitting and 
re-broadcasting apparatus; prerecorded 
video CDS and magnetic tapes 
with sound and/or image and audio 
recordings; communications via electric 
and electronic means, by facsimile, telex, 
and telephone; tools and devices related 
to information transfer and acquisition; 
all items required to process, display, 
receive, input, output and print non-
image or non-graphic information; sound 
and image recording devices, such as 
CDs, tapes, and cables; magnetic tales 
for audiovisual signals; video display 
units; computer terminals; key boards 
used with computers; computer software; 
memory devices in computers; scientific 
interface containers; digital signal 
converters to sound signals and vice 
versa; digital optical transmission devices 
and apparatus 

من اجل : األجھزة واألدوات العلمیة والمالحیة 
والتصویریة  والكھربائیة  والمساحیة 
في  المستعملة  تلك  و  والبصریة  والسینمائیة 
والمراقبة  اإلشارات  وإعطاء  والقیاس  الوزن 
(اإلشراف) واإلنقاذ والتعلیم، أجھزة تسجیل أو 
نقل أو استعادة الصوت أو الصورة ، وسائط حمل 
تسجیل  أجھزة  التسجیل،  أقراص  مثل  البیانات 
واألفالم  الصورة  و  الصوت  بث  وإعادة  ونقل 
السینمائیة واالغانى والبرامج واالخبار، أقراص 
مرئیة وأشرطة مغناطیسیة مسجلة بالصوت و/

االتصاالت  الصوتیة،  والتسجیالت  الصورة  أو 
طریق  عن  اإللكترونیة،  الكھربائیة،  بالوسائل 
واآلالت  األدوات  والھاتف،  والتلكس  الفاكس 
المتعلقة بنقل وامتالك المعلومات، جمیع ما یلزم 
و  وإخراج  وإدخال  واستقبال  وعرض  لمعالجة 
البیانیة،  أو  المصورة  غیر  المعلومات  طباعة 
أدوات تسجیل الصوت والصورة، مثل األقراص 
المغناطیسیة  األشرطة  واألسالك،  واالشرطة 
عرض  وحدات  والمرئیة،  السمعیة  لإلشارات 
لوحات  الطرفیة،  الكمبیوتر  أجھزة  الفیدیو، 
الكمبیوتر،  أجھزة  مع  المستخدمة  المفاتیح 
أجھزة  في  الذاكرة  حاویات  الكمبیوتر،  برامج 
البینیة،  العلمیة  الكمبیوتر  أجھزة  الكمبیوتر، 
محوالت اإلشارة الرقمیة إلى صوتیة وبالعكس، 

أدوات وآالت النقل الرقمیة البصریة 
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In the name of: Arab Media Group 
(LLC) 

(شركة  العربیة  االعالمیة  المجموعة   : بأسم 
ذات مسؤولیة محدودة) 

Address: P.O. Box: 500666, Emirates 
Towers, Office (Floor 43), Sheikh 
Zayed Road, Dubai, United Arab 
Emirates 

ط(43)  مكتب   ,500666 ب:  ص   : العنوان 
ملك ابراج االمارات , شارع الشیخ زاید , دبي, 

االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1165)

Trade Mark No.:14261   14261 : العالمة التجاریة رقم
In Class: 35  35 : في الصنف
Date: 07/11/2007  07/11/2007 : التاریخ
In Respect of: Promotion and advertising 
services; business administration; trade 
activity management; office work; 
advertising services through radio 
and TV broadcasting; promotional 
advertising agencies; Promotion and 
advertising services; advertising via TV 

ادارة  واإلعالن،  الدعایة  خدمات   : اجل  من 
األعمال  التجاریة،  األنشطة  إدارة  األعمال، 
التلفزیون  بواسطة  الدعایة  خدمات  المكتبیة، 
بث  الدعائي،  اإلعالن  وكاالت  واإلذاعة، 
الدعایات واإلعالنات التجاریة، اإلعالن بواسطة 

التلفزیون 
In the name of: Arab Media Group 
(LLC) 

(شركة  العربیة  االعالمیة  المجموعة   : بأسم 
ذات مسؤولیة محدودة) 

Address: P.O. Box: 500666, Emirates 
Towers, Office (Floor 43), Sheikh 
Zayed Road, Dubai, United Arab 
Emirates 

ط(43)  مكتب   ,500666 ب:  ص   : العنوان 
ملك ابراج االمارات , شارع الشیخ زاید , دبي, 

االمارات العربیة المتحدة 

Address for Services:   
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العالمات التجارية التى تم تغيير اسم المالك  حتى تاريخ 12 /2 /2008 

رقم 
العالمة

رقم سند 
التحویل

تاریخ سند 
التحویل

االسم الجدیداالسم االصلى

مختار 16/04/2007تد/12701270/1 تكفور  شركة 
اوھنسیان واوالده

للصناعات  (تاكو)  اوھانسیان  شركة 
الخصوصیة  المساھمة  الورقیة 

المحدودة

مختار 16/04/2007تد/18131813/1 تكفور  شركة 
اوھنسیان واوالده

للصناعات  (تاكو)  اوھانسیان  شركة 
الخصوصیة  المساھمة  الورقیة 

المحدودة

مختار 16/04/2007تد/18861886/1 تكفور  شركة 
اوھنسیان واوالده

للصناعات  (تاكو)  اوھانسیان  شركة 
الخصوصیة  المساھمة  الورقیة 

المحدودة

مختار 16/04/2007تد/18871887/1 تكفور  شركة 
اوھنسیان واوالده

للصناعات  (تاكو)  اوھانسیان  شركة 
الخصوصیة  المساھمة  الورقیة 

المحدودة

ویث ھولدیغنز كوربوریشنأمیریكان سیانامید كومبنبي03/03/2007تد/49244924/1

فیاتریس جي ام بي اتش اند 03/04/2007تد/66996699/1
كو. كي جي

كو.  آند  أتش  بي  ام  جي  فارما  میدا 
كاي جي

غراي جلوبال جروب انك.غراي ادفرتایزینج , انك21/05/2007تد/79147914/2

بردیوس 20/05/2007تد/87468746/1 ھوم  امریكان 
ویثكوربراشن

برودكتس 20/05/2007تد/87478747/1 ھوم  امریكان 
ویثكاربوریشن

برودكتس 20/05/2007تد/87488748/1 ھوم  امریكان 
ویثكاربوریشن

بروداكتس 20/05/2007تد/89668966/1 ھوم  امریكان 
ویثكوربوریشن
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بروداكتس 20/05/2007تد/89678967/1 ھوم  امریكان 
ویثكوربوریشن

بیولوفا كوربوریشنبیولوفا واتش كوربوریشن09/01/2008تد/565565/1

بیولوفا كوربوریشنبیولوفا واتش كوربوریشن09/01/2008تد/567567/2

بیولوفا كوربوریشنبیولوفا واتش كوربوریشن09/01/2008تد/569569/1

كیبل نیوز نیت ورك ال بي ، 30/12/2007تد/28782878/1
كابل نیوز نیتوورك, اي ان سي.ال ال ال بي

فنتشیرز 24/12/2007تد/31983198/1 نولیدج  اند  تي  أي 
آي آي، ال.بي.

بروبرتي  انتلكتشوال  تي  اند  تي  أي 
أي أي, ال.بي.

فنتشیرز 24/12/2007تد/31993199/1 نولیدج  اند  تي  أي 
آي آي، ال.بي.

بروبرتي  انتلكتشوال  تي  اند  تي  أي 
أي أي, ال.بي.

فنتشیرز 24/12/2007تد/32013201/1 نولیدج  اند  تي  أي 
آي آي، ال.بي.

بروبرتي  انتلكتشوال  تي  اند  تي  أي 
أي أي, ال.بي.

فنتشیرز 24/12/2007تد/32063206/1 نولیدج  اند  تي  أي 
آي آي، ال.بي.

بروبرتي  انتلكتشوال  تي  اند  تي  أي 
أي أي, ال.بي.

فنتشیرز 24/12/2007تد/32073207/1 نولیدج  اند  تي  أي 
آي آي، ال.بي.

بروبرتي  انتلكتشوال  تي  اند  تي  أي 
أي أي, ال.بي.

21/01/2008تد/36593659/2
فارماسیوتیكال  لیو 
 / ایھ  دي  تي  ال  بروداكتس 

اس
لیو فارما ایھ/أس

فنتشیرز 24/12/2007تد/41274127/1 نولیدج  اند  تي  أي 
آي آي، ال.بي.

بروبرتي  انتلكتشوال  تي  اند  تي  أي 
أي أي, ال.بي.

فنتشیرز 24/12/2007تد/41284128/1 نولیدج  اند  تي  أي 
آي آي، ال.بي.

بروبرتي  انتلكتشوال  تي  اند  تي  أي 
أي أي, ال.بي.
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كیبل نیوز نیت ورك ال بي ، 30/12/2007تد/66716671/3
كابل نیوز نیتوورك, اي ان سي.ال ال ال بي

كیبل نیوز نیت ورك ال بي ، 30/12/2007تد/66726672/3
كابل نیوز نیتوورك, اي ان سي.ال ال ال بي

بي، 11/09/2007تد/78007800/1 ال  نیتورك  كارتون  ذي 
ذا كارتون نیتورك، انكال ال ال بي

بي، 11/09/2007تد/78017801/1 ال  نیتورك  كارتون  ذي 
ذا كارتون نیتورك، انكال ال ال بي

غراي جلوبال جروب انك.غراي ادفرتایزینج , انك21/05/2007تد/79147914/2

بروداكتس 28/10/2007تد/86878687/1 ھوم  امیركان 
وایثكوربوریشن

فینغكارد السافھ ایھ اسفینج كارد ایھ اس16/07/2007تد/1029110291/1

فینغكارد السافھ ایھ اسفینج كارد ایھ اس16/07/2007تد/1029210292/1

نونھیمس بي .في.نونزا بي. في.15/07/2007تد/1045910459/1

بي، 11/09/2007تد/1086010860/1 ال  نیتورك  كارتون  ذي 
The Cartoon Network, Incال ال ال بي

بي، 11/09/2007تد/1086110861/1 ال  نیتورك  كارتون  ذي 
The Cartoon Network, Incال ال ال بي

بي، 11/09/2007تد/1086210862/1 ال  نیتورك  كارتون  ذي 
The Cartoon Network, Incال ال ال بي

بي، 11/09/2007تد/1086310863/1 ال  نیتورك  كارتون  ذي 
The Cartoon Network, Incال ال ال بي
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فارماسوتیكال 10/01/2008تد/1090010900/1 یامانوتشي 
استیالس فارما اي ان سي.كو.، لیمتد

فیستیرجارد س ایھمایكل س. ایھ07/11/2007تد/1215012150/1

أي تي اند تي نولیدج فینشر 24/12/2007تد/1238912389/1
اي اي ال بي

بروبرتي  انتلكتشوال  تي  اند  تي  أي 
أي أي, ال.بي.

أي تي اند تي نولیدج فینشر 24/12/2007تد/1239012390/1
اي اي ال بي

بروبرتي  انتلكتشوال  تي  اند  تي  أي 
أي أي, ال.بي.

أي تي اند تي نولیدج فینشر 24/12/2007تد/1239112391/1
اي اي ال بي

بروبرتي  انتلكتشوال  تي  اند  تي  أي 
أي أي, ال.بي.

أي تي اند تي نولیدج فینشر 24/12/2007تد/1239212392/1
اي اي ال بي

بروبرتي  انتلكتشوال  تي  اند  تي  أي 
أي أي, ال.بي.

أي تي اند تي نولیدج فینشر 24/12/2007تد/1239312393/1
اي اي ال بي

بروبرتي  انتلكتشوال  تي  اند  تي  أي 
أي أي, ال.بي.

أي تي اند تي نولیدج فینشر 24/12/2007تد/1239412394/1
اي اي ال بي

بروبرتي  انتلكتشوال  تي  اند  تي  أي 
أي أي, ال.بي.

أي تي اند تي نولیدج فینشر 24/12/2007تد/1239512395/1
اي اي ال بي

بروبرتي  انتلكتشوال  تي  اند  تي  أي 
أي أي, ال.بي.

أي تي اند تي نولیدج فینشر 24/12/2007تد/1239612396/1
اي اي ال بي

بروبرتي  انتلكتشوال  تي  اند  تي  أي 
أي أي, ال.بي.
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العالمات التجارية التى انتقلت ملكيتها حتى تاريخ 12 / 2/ 2008  

رقم 
العالمة

رقم سند 
التحویل

تاریخ سند 
المالك الجدیدالمالك االصلىالتحویل

16/04/2007ن.م/139139/1
(تاكو)  اوھانسیان  شركة 
المساھمة  الورقیة  للصناعات 

الخصوصیة المحدودة
بسام حموده توفیق بكري

16/04/2007ن.م/628628/2
(تاكو)  اوھانسیان  شركة 
المساھمة  الورقیة  للصناعات 

الخصوصیة المحدودة
بسام حموده توفیق بكري

16/04/2007ن.م/653653/1
 ( تاكو   ) اوھانسیان  شركة 
المساھمة  الورقیة  للصناعات 

الخصوصیة المحدودة
بسام حموده توفیق بكري

16/04/2007ن.م/10881088/1
اوھانسیان(تاكو)  شركة 
المساھمة  الورقیة  للصناعات 

الخصوصیة المحدودة
بسام حموده توفیق بكري

16/04/2007ن.م/10891089/1
(تاكو)  اوھانسیان  شركة 
المساھمة  الورقیة  للصناعات 

الخصوصیة المحدودة
بسام حموده توفیق بكري

16/04/2007ن.م/12701270/1
(تاكو)  اوھانسیان  شركة 
المساھمة  الورقیة  للصناعات 

الخصوصیة المحدودة
بسام حموده توفیق بكري

16/04/2007ن.م/18131813/1
(تاكو)  اوھانسیان  شركة 
المساھمة  الورقیة  للصناعات 

الخصوصیة المحدودة
بسام حموده توفیق بكري

16/04/2007ن.م/18861886/1
(تاكو)  اوھانسیان  شركة 
المساھمة  الورقیة  للصناعات 

الخصوصیة المحدودة
بسام حموده توفیق بكري

16/04/2007ن.م/18871887/1
(تاكو)  اوھانسیان  شركة 
المساھمة  الورقیة  للصناعات 

الخصوصیة المحدودة
بسام حموده توفیق بكري

م 27/03/2007ن.م/20172017/2 الوطنیة  المشروبات  شركة 
اتالنتك اندستریزخ م

كادبوري ایرلندا لیمتدستشوبیز انترناشونال لمیتید28/05/2007ن.م/22942294/1

كارتیر انترناشیونال ان فيكارتییر انترناشونال بي . في17/04/2007ن.م/31903190/1
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03/03/2007ن.م/34203420/1
اكوبمنتس  ارریغیشن  نیتافیم 
كیبوتز  سیستمز  دریب  اند 

ھاتزریم ( 1973)
نیتافیم (اي.سي.اس) لمیتد

Netafim Ltdنیتافیم (اي.سي.اس) لمیتد03/03/2007ن.م/34203420/2

Netafim Ltdنیتافیم (اي.سي.اس) لمیتد03/03/2007ن.م/34213421/2

03/03/2007ن.م/34213421/1
اكوبمنتس  ارریغیشن  نیتافیم 
كیبوتز  سیستمز  دریب  اند 

ھاتزریم ( 1973)
نیتافیم (اي.سي.اس) لمیتد

Netafim Ltdنیتافیم (اي.سي.اس) لمیتد03/03/2007ن.م/34223422/2

03/03/2007ن.م/34223422/1
اكوبمنتس  ارریغیشن  نیتافیم 
كیبوتز  سیستمز  دریب  اند 

ھاتزریم ( 1973)
نیتافیم (اي.سي.اس) لمیتد

03/03/2007ن.م/34233423/1
اكوبمنتس  ارریغیشن  نیتافیم 
كیبوتز  سیستمز  دریب  اند 

ھاتزریم ( 1973)
نیتافیم (اي.سي.اس) لمیتد

Netafim Ltdنیتافیم (اي.سي.اس) لمیتد03/03/2007ن.م/34233423/2

جون بالیر & صنز لیمتد.فورینیكس اس . ایھ.11/04/2007ن.م/46524652/2

المؤسسة االسالمیة للمنتوجات 13/05/2007ن.م/46874687/1
الغذائیة

االسالمیة  الشركة 
الفلسطینیة للتنمیة

االسالمیة ولید محمد صالح كبھا13/05/2007ن.م/46874687/2 المؤسسة  شركة 
الفلسطینیة للتنمیة

كادبوري ایرلندا لیمتدستشویبس انترناشونال لیمیتد28/05/2007ن.م/48984898/1

باسف اغرو بي في.، ارنھم ویث ھولدینغز كوربوریشن03/03/2007ن.م/49244924/2
(ان ال)

كادبوري ایرلندا لیمتدستشویبس انترناشونال لیمیتد28/05/2007ن.م/50635063/1

كادبوري ایرلندا لیمتدستشویبس انترناشونال لیمیتد28/05/2007ن.م/50645064/1

بارما الت اس بي ایھبارما الت اس بي ایھ14/04/2007ن.م/61666166/1

بارما الت اس بي ایھبارما الت اس بي ایھ14/04/2007ن.م/61676167/1

بارما الت اس بي ایھبارما الت اس بي ایھ14/04/2007ن.م/61686168/1

بارما الت اس بي ایھبارما الت اس بي ایھ08/04/2007ن.م/61696169/1
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,ایھ 21/04/2007ن.م/71527152/1 لیمیتید  ریكوردز  إیمي 
ایمي ( اي بي) لمیتدبریتیش كومباني

,ایھ 21/04/2007ن.م/71537153/1 لیمیتید  ریكوردز  إیمي 
ایمي ( اي بي) لمیتدبریتیش كومباني

بایر ایھ جينوفارتیس اي غي09/04/2007ن.م/75547554/1

شركة توب التجاریة المساھمة 20/02/2007ن.م/78407840/1
شركة ادعسكو لإلستثمارالخصوصیة المحدودة

یونیلفر ان فيیونیلفر بي ال سي23/06/2007ن.م/86888688/1

یونیلفر ان فيیونیلفر بي ال سي23/06/2007ن.م/86898689/1

یونیلفر ان فيیونیلفر بي ال سي23/06/2007ن.م/86908690/1

یونیلفر ان فيیونیلفر بي ال سي23/06/2007ن.م/86918691/1

ال 02/04/2007ن.م/90619061/2 ال  كومباني  المبرت  وارنر 
سي

كومباني  باتري  ایفرریدي 
انك

ال 02/04/2007ن.م/90629062/2 ال  كومباني  المبرت  وارنر 
سي

كومباني  باتري  ایفرریدي 
انك

ال 02/04/2007ن.م/90639063/1 ال  كومباني  المبرت  وارنر 
سي

كومباني  باتري  ایفرریدي 
انك

فور امیر بیبر بروداكتس27/02/2007ن.م/92909290/1 برودكتس  بي   4 بي 
بیبول ال تي دي

فور امیر بیبر بروداكتس27/02/2007ن.م/92919291/1 برودكتس  بي   4 بي 
بیبول ال تي دي

كادبوري ایرلندا لیمتدستشویبس انترناشونال لیمیتد28/05/2007ن.م/94909490/1

كادبوري ایرلندا لیمتدستشویبس انترناشونال لیمیتد28/05/2007ن.م/95029502/1

برودوي موفینبیك ھولدینغ20/05/2007ن.م/95389538/1 دي  سوسیتیھ 
نستلة أس.آ.

كادبوري ایرلندا لیمتدستشویبس انترناشونال لیمیتد28/05/2007ن.م/1037610376/1

كادبوري ایرلندا لیمتدستشویبس انترناشونال لیمیتد28/05/2007ن.م/1037710377/1

كادبوري ایرلندا لیمتدستشویبس انترناشونال لیمیتد28/05/2007ن.م/1037810378/1

فیروز انترناشیونال آجيشركة االھرام للمشروبات25/03/2007ن.م/1053410534/1
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16/04/2007ن.م/139139/1
(تاكو)  اوھانسیان  شركة 
المساھمة  الورقیة  للصناعات 

الخصوصیة المحدودة
بسام حموده توفیق بكري

16/04/2007ن.م/628628/2
(تاكو)  اوھانسیان  شركة 
المساھمة  الورقیة  للصناعات 

الخصوصیة المحدودة
بسام حموده توفیق بكري

16/04/2007ن.م/653653/1
 ( تاكو   ) اوھانسیان  شركة 
المساھمة  الورقیة  للصناعات 

الخصوصیة المحدودة
بسام حموده توفیق بكري

ودیع خلیل جریس ابوعیطھشركة معكرونة الغزال26/11/2007ن.م/10381038/1

16/04/2007ن.م/10881088/1
اوھانسیان(تاكو)  شركة 
المساھمة  الورقیة  للصناعات 

الخصوصیة المحدودة
بسام حموده توفیق بكري

16/04/2007ن.م/10891089/1
(تاكو)  اوھانسیان  شركة 
المساھمة  الورقیة  للصناعات 

الخصوصیة المحدودة
بسام حموده توفیق بكري

16/04/2007ن.م/12701270/1
(تاكو)  اوھانسیان  شركة 
المساھمة  الورقیة  للصناعات 

الخصوصیة المحدودة
بسام حموده توفیق بكري

16/04/2007ن.م/18131813/1
(تاكو)  اوھانسیان  شركة 
المساھمة  الورقیة  للصناعات 

الخصوصیة المحدودة
بسام حموده توفیق بكري

مارس أي أن سي.انكل بینس اي ان سي31/12/2007ن.م/18431843/2

مارس أي أن سي.انكل بینس اي ان سي31/12/2007ن.م/18441844/2

16/04/2007ن.م/18861886/1
(تاكو)  اوھانسیان  شركة 
المساھمة  الورقیة  للصناعات 

الخصوصیة المحدودة
بسام حموده توفیق بكري

16/04/2007ن.م/18871887/1
(تاكو)  اوھانسیان  شركة 
المساھمة  الورقیة  للصناعات 

الخصوصیة المحدودة
بسام حموده توفیق بكري

م 27/03/2007ن.م/20172017/2 الوطنیة  المشروبات  شركة 
اتالنتك اندستریزخ م

بي ھیلتون انترناشینال كو12/02/2008ن.م/20882088/1 أي  كونراد  تي  ال  اتش 
ال ال سي
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بي ھیلتون انترناشینال كو12/02/2008ن.م/20892089/1 أي  كونراد  تي  ال  اتش 
ال ال سي

اوفرسبیخت بي في16/07/2007ن.م/21132113/1
بیلیكان-سلیجخویس  نیلتجھ 
ادفیسبورو  از  تریدنغ 

اي.بي.

كادبوري ایرلندا لیمتدستشوبیز انترناشونال لمیتید28/05/2007ن.م/22942294/1

اتالیا ارنام ان.في.13/08/2007ن.م/27682768/1 فیراغامو  سالیفیتور 
اس بي اي

ایطالیا 13/08/2007ن.م/27682768/3 انغارو  ایمانیویل 
اس.ار.ال

ایطالیا  انغارو  ایمانیویل 
اس.ار.ال

سالیفیتور فیراغامو اتالیا اس 13/08/2007ن.م/27682768/2
بي اي

ایطالیا  انغارو  ایمانیویل 
اس.ار.ال

كارتیر انترناشیونال ان فيكارتییر انترناشونال بي . في17/04/2007ن.م/31903190/1

ال 04/09/2007ن.م/31983198/2 بروبرتیز،  تي  اند  تي  أي 
ال سي

فنتشیرز  نولیدج  اند  تي  أي 
آي آي، ال.بي.

أي تي اند تي بروبرتیز، ال أي تي اند تي كورب04/09/2007ن.م/31983198/1
ال سي

ال 04/09/2007ن.م/31993199/2 بروبرتیز،  تي  اند  تي  أي 
ال سي

فنتشیرز  نولیدج  اند  تي  أي 
آي آي، ال.بي.

أي تي اند تي بروبرتیز، ال أي تي اند تي كورب04/09/2007ن.م/31993199/1
ال سي

أي تي اند تي بروبرتیز، ال أي تي اند تي كورب04/09/2007ن.م/32013201/1
ال سي

ال 04/09/2007ن.م/32013201/2 بروبرتیز،  تي  اند  تي  أي 
ال سي

فنتشیرز  نولیدج  اند  تي  أي 
آي آي، ال.بي.

أي تي اند تي بروبرتیز، ال أي تي اند تي كورب04/09/2007ن.م/32063206/1
ال سي

ال 04/09/2007ن.م/32063206/2 بروبرتیز،  تي  اند  تي  أي 
ال سي

فنتشیرز  نولیدج  اند  تي  أي 
آي آي، ال.بي.

أي تي اند تي بروبرتیز، ال أي تي اند تي كورب04/09/2007ن.م/32073207/1
ال سي

ال 04/09/2007ن.م/32073207/2 بروبرتیز،  تي  اند  تي  أي 
ال سي

فنتشیرز  نولیدج  اند  تي  أي 
آي آي، ال.بي.
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المؤسسة االسالمیة للمنتوجات 16/07/2007ن.م/33763376/1
الغذائیة

االسالمیة  الشركة 
الفلسطینیة للتنمیة

ھیلثكیر 03/12/2007ن.م/34293429/2 بنكیسیر  ریكیت 
انترناتشیونال لیمیتد

أوفر   ) كولمان  آند  ریكیت 
سیس ) لیمیتد

ھیلثكیر ذي بوتس كومبني بي ال سي03/12/2007ن.م/34293429/1 بنكیسیر  ریكیت 
انترناتشیونال لیمیتد

ھیلثكیر 03/12/2007ن.م/34313431/2 بنكیسیر  ریكیت 
انترناتشیونال لیمیتد

أوفر   ) كولمان  آند  ریكیت 
سیس ) لیمیتد

ھیلثكیر ذي بوتس كومبني بي ال سي03/12/2007ن.م/34313431/1 بنكیسیر  ریكیت 
انترناتشیونال لیمیتد

ھیلثكیر 03/12/2007ن.م/34353435/2 بنكیسیر  ریكیت 
انترناتشیونال لیمیتد

أوفر   ) كولمان  آند  ریكیت 
سیس ) لیمیتد

ھیلثكیر ذي بوتس كومبني بي ال سي03/12/2007ن.م/34353435/1 بنكیسیر  ریكیت 
انترناتشیونال لیمیتد

أي تي اند تي بروبرتیز، ال أي تي اند تي كورب04/09/2007ن.م/41274127/1
ال سي

ال 04/09/2007ن.م/41274127/2 بروبرتیز،  تي  اند  تي  أي 
ال سي

فنتشیرز  نولیدج  اند  تي  أي 
آي آي، ال.بي.

أي تي اند تي بروبرتیز، ال أي تي اند تي كورب04/09/2007ن.م/41284128/1
ال سي

ال 04/09/2007ن.م/41284128/2 بروبرتیز،  تي  اند  تي  أي 
ال سي

فنتشیرز  نولیدج  اند  تي  أي 
آي آي، ال.بي.

والفین ھولدینج اس.ایھ.سنتر كلوذس نذرالند بي في17/12/2007ن.م/42224222/1

27/08/2007ن.م/42234223/1
للتسویق  العرب  االخوة  شركة 
المساھمة  العامة  والتجارة 

الخصوصیة المحدودة

الشركة الفلسطینیة االردنیة 
المصریة

جون بالیر & صنز لیمتد.فورینیكس اس . ایھ.11/04/2007ن.م/46524652/2

االسالمیة ولید محمد صالح كبھا13/05/2007ن.م/46874687/2 المؤسسة  شركة 
الفلسطینیة للتنمیة

المؤسسة االسالمیة للمنتوجات 13/05/2007ن.م/46874687/1
الغذائیة

االسالمیة  الشركة 
الفلسطینیة للتنمیة

كادبوري ایرلندا لیمتدستشویبس انترناشونال لیمیتد28/05/2007ن.م/48984898/1



عـــدد خـاص (42)             (الوقائع الفلسطينية)       20 حزيران (يونيو)2008م

اغروتشییمكال 04/09/2007ن.م/49054905/2 باسف 
نوفارم أغریكالتشر إنك.برودكتس بي. في

كادبوري ایرلندا لیمتدستشویبس انترناشونال لیمیتد28/05/2007ن.م/50635063/1

كادبوري ایرلندا لیمتدستشویبس انترناشونال لیمیتد28/05/2007ن.م/50645064/1

أباریل سارا لي كوربوریشن10/07/2007ن.م/51865186/1 براندید  آي  بي  اتش 
إنتربرایسز، أل أل سي

أباریل سارا لي كوربوریشن10/07/2007ن.م/51875187/1 براندید  آي  بي  اتش 
إنتربرایسز، أل أل سي

أباریل سارا لي كوربوریشن10/07/2007ن.م/51885188/1 براندید  آي  بي  اتش 
إنتربرایسز، أل أل سي

أباریل سارا لي كوربوریشن10/07/2007ن.م/51895189/1 براندید  آي  بي  اتش 
إنتربرایسز، أل أل سي

أباریل سارا لي كوربوریشن10/07/2007ن.م/51915191/1 براندید  آي  بي  اتش 
إنتربرایسز، أل أل سي

أباریل سارا لي كوربوریشن10/07/2007ن.م/51925192/1 براندید  آي  بي  اتش 
إنتربرایسز، أل أل سي

اكسبرس، ال ال سياكسبریسكو، انك15/07/2007ن.م/54965496/1

اكسبرس، ال ال سياكسبریسكو، انك15/07/2007ن.م/54975497/1

بورتشیسنغ النكو ، انك30/07/2007ن.م/55035503/1 بریانت  لین 
كورب.

أباریل سارا لي كوربوریشن13/11/2007ن.م/57065706/3 براندید  ایھ  بي  أتش 
إنتربرایسز, أل أل سي

سارا لي كوربوریشنبالیتكس أباریل ، إنك.13/11/2007ن.م/57065706/2

13/11/2007ن.م/60156015/1
الفلسطینیة  المجموعة  شركة 
للمشروبات الخفیفة المساھمة 

الخصوصیة المحدودة

الوطنیة  المشروبات  شركة 
الخصوصیة  المساھمة 

المحدودة

13/11/2007ن.م/60166016/1
الفلسطینیة  المجموعة  شركة 
للمشروبات الخفیفة المساھمة 

الخصوصیة المحدودة

الوطنیة  المشروبات  شركة 
الخصوصیة  المساھمة 

المحدودة

بي ھیلتون انترناشینال كو12/02/2008ن.م/61606160/1 أي  كونراد  تي  ال  اتش 
ال ال سي

بارما الت اس بي ایھبارما الت اس بي ایھ14/04/2007ن.م/61666166/1
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بارما الت اس بي ایھبارما الت اس بي ایھ14/04/2007ن.م/61676167/1

بارما الت اس بي ایھبارما الت اس بي ایھ14/04/2007ن.م/61686168/1

بارما الت اس بي ایھبارما الت اس بي ایھ08/04/2007ن.م/61696169/1

13/11/2007ن.م/67996799/1
الفلسطینیة  المجموعة  شركة 
للمشروبات الخفیفة المساھمة 

الخصوصیة المحدودة

الوطنیة  المشروبات  شركة 
الخصوصیة  المساھمة 

المحدودة

,ایھ 21/04/2007ن.م/71527152/1 لیمیتید  ریكوردز  إیمي 
ایمي ( اي بي) لمیتدبریتیش كومباني

,ایھ 21/04/2007ن.م/71537153/1 لیمیتید  ریكوردز  إیمي 
ایمي ( اي بي) لمیتدبریتیش كومباني

براند اسوشیتس لیمتدتلدا لیمتد30/07/2007ن.م/72917291/1

اس النسیل سوغیدي12/08/2007ن.م/75127512/1 انترناشیونال  النسیل 
ایھ

اس النسیل سوغیدي12/08/2007ن.م/75137513/1 انترناشیونال  النسیل 
ایھ

اس النسیل سوغیدي12/08/2007ن.م/75147514/1 انترناشیونال  النسیل 
ایھ

اس النسیل سوغیدي12/08/2007ن.م/75157515/1 انترناشیونال  النسیل 
ایھ

اس النسیل سوغیدي.12/08/2007ن.م/75167516/1 انترناشیونال  النسیل 
ایھ

اس النسیل سوغیدي12/08/2007ن.م/75177517/1 انترناشیونال  النسیل 
ایھ

بایر ایھ جينوفارتیس اي غي09/04/2007ن.م/75547554/1

الفلسطینیة 03/09/2007ن.م/79607960/1 االتصاالت  شركة 
م.ع.م

الخلویة  االتصاالت  شركة 
الفلسطینیھ م.خ.م

الفلسطینیة 03/09/2007ن.م/79617961/1 االتصاالت  شركة 
م.ع.م

الخلویة  االتصاالت  شركة 
الفلسطینیھ م.خ.م

الفلسطینیة 03/09/2007ن.م/79627962/1 االتصاالت  شركة 
م.ع.م

الخلویة  االتصاالت  شركة 
الفلسطینیھ م.خ.م

الفلسطینیة 03/09/2007ن.م/79637963/1 االتصاالت  شركة 
م.ع.م

الخلویة  االتصاالت  شركة 
الفلسطینیھ م.خ.م
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الفلسطینیة 03/09/2007ن.م/79647964/1 االتصاالت  شركة 
م.ع.م

الخلویة  االتصاالت  شركة 
الفلسطینیھ م.خ.م

13/11/2007ن.م/81028102/1
الفلسطینیة  المجموعة  شركة 
للمشروبات الخفیفة المساھمة 

الخصوصیة لمحدودة

الوطنیة  المشروبات  شركة 
الخصوصیة  المساھمة 

المحدودة

بي ھیلتون انترناشینال كو12/02/2008ن.م/81408140/1 أي  كونراد  تي  ال  اتش 
ال ال سي

یونیلفر ان فيیونیلفر بي ال سي23/06/2007ن.م/86888688/1

یونیلفر ان فيیونیلفر بي ال سي23/06/2007ن.م/86898689/1

یونیلفر ان فيیونیلفر بي ال سي23/06/2007ن.م/86908690/1

یونیلفر ان فيیونیلفر بي ال سي23/06/2007ن.م/86918691/1

الفلسطینیة 13/11/2007ن.م/90119011/1 المجموعة  شركة 
للمشروبات الخفیفة م.خ.م

الوطنیة  المشروبات  شركة 
الخصوصیة  المساھمة 

المحدودة

ال 02/04/2007ن.م/90619061/2 ال  كومباني  المبرت  وارنر 
سي

كومباني  باتري  ایفرریدي 
انك

ال 02/04/2007ن.م/90629062/2 ال  كومباني  المبرت  وارنر 
سي

كومباني  باتري  ایفرریدي 
انك

ال 02/04/2007ن.م/90639063/1 ال  كومباني  المبرت  وارنر 
سي

كومباني  باتري  ایفرریدي 
انك

الفلسطینیة 13/11/2007ن.م/90729072/1 المجموعة  شركة 
للمشروبات الخفیفة

الوطنیة  المشروبات  شركة 
الخصوصیة  المساھمة 

المحدودة

ال 12/02/2008ن.م/93059305/1 ال  ھوسبیتالیتي  كونراد 
سي

بي  أي  كونراد  تي  ال  اتش 
ال ال سي

كادبوري ایرلندا لیمتدستشویبس انترناشونال لیمیتد28/05/2007ن.م/94909490/1

كادبوري ایرلندا لیمتدستشویبس انترناشونال لیمیتد28/05/2007ن.م/95029502/1

برودوي موفینبیك ھولدینغ20/05/2007ن.م/95389538/1 دي  سوسیتیھ 
نستلة أس.آ.

13/11/2007ن.م/96459645/1
الفلسطینیة  المجموعة  شركة 
للمشروبات الخفیفة المساھمة 

الخصوصیة لمحدودة

الوطنیة  المشروبات  شركة 
الخصوصیة  المساھمة 

المحدودة
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شفایتس 28/10/2007ن.م/97399739/1 فودس  كرافت 
ھولدینغ آخ

ریغلي، شركة من  ام.  دبلیو 
دیالویر

(اوفر ذي بوتس كومبني بي ال سي03/09/2007ن.م/97829782/1 كولمان  اند  ركت 
سیز)لیمتد

شفایتس 28/10/2007ن.م/1006310063/1 فودس  كرافت 
ھولدینغ آج

ریغلي، شركة من  ام.  دبلیو 
دیالویر

كادبوري ایرلندا لیمتدستشویبس انترناشونال لیمیتد28/05/2007ن.م/1037610376/1

كادبوري ایرلندا لیمتدستشویبس انترناشونال لیمیتد28/05/2007ن.م/1037710377/1

كادبوري ایرلندا لیمتدستشویبس انترناشونال لیمیتد28/05/2007ن.م/1037810378/1

فیروز إنترناشیونال آ جيشركة األھرام للمشروبات02/12/2007ن.م/1131411314/1

اكس ال یو اس اي (دالویر نیكست اس بي. زد او. او.22/01/2008ن.م/1145711457/1
كوربوریشن)

اكسبرس، ال ال سياكسبریسكو، انك25/07/2007ن.م/1172111721/2

اكسبرس، ال ال سياكسبریسكو، انك25/07/2007ن.م/1172211722/2

براندبرو اس .ایھانبیف اس.ایھ04/02/2008ن.م/1174311743/1

براندبرو اس .ایھانبیف اس.ایھ04/02/2008ن.م/1174411744/1

ال 18/11/2007ن.م/1238912389/2 بروبرتیز،  تي  اند  تي  أي 
ال سي

أي تي اند تي نولیدج فینشر 
اي اي ال بي

أي تي اند تي بروبرتیز، ال أي تي اند تي كورب . ,18/11/2007ن.م/1238912389/1
ال سي

ال 18/11/2007ن.م/1239012390/2 بروبرتیز،  تي  اند  تي  أي 
ال سي

أي تي اند تي نولیدج فینشر 
اي اي ال بي

أي تي اند تي بروبرتیز، ال أي تي اند تي كورب . ,18/11/2007ن.م/1239012390/1
ال سي

ال 18/11/2007ن.م/1239112391/2 بروبرتیز،  تي  اند  تي  أي 
ال سي

أي تي اند تي نولیدج فینشر 
اي اي ال بي

أي تي اند تي بروبرتیز، ال أي تي اند تي كورب . ,18/11/2007ن.م/1239112391/1
ال سي

أي تي اند تي بروبرتیز، ال أي تي اند تي كورب . ,18/11/2007ن.م/1239212392/1
ال سي
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ال 18/11/2007ن.م/1239212392/2 بروبرتیز،  تي  اند  تي  أي 
ال سي

أي تي اند تي نولیدج فینشر 
اي اي ال بي

أي تي اند تي بروبرتیز، ال أي تي اند تي كورب . ,18/11/2007ن.م/1239312393/1
ال سي

ال 18/11/2007ن.م/1239312393/2 بروبرتیز،  تي  اند  تي  أي 
ال سي

أي تي اند تي نولیدج فینشر 
اي اي ال بي

ال 18/11/2007ن.م/1239412394/2 بروبرتیز،  تي  اند  تي  أي 
ال سي

أي تي اند تي نولیدج فینشر 
اي اي ال بي

أي تي اند تي بروبرتیز، ال أي تي اند تي كورب . ,18/11/2007ن.م/1239412394/1
ال سي

ال 18/11/2007ن.م/1239512395/2 بروبرتیز،  تي  اند  تي  أي 
ال سي

أي تي اند تي نولیدج فینشر 
اي اي ال بي

أي تي اند تي بروبرتیز، ال أي تي اند تي كورب . ,18/11/2007ن.م/1239512395/1
ال سي

أي تي اند تي بروبرتیز، ال أي تي اند تي كورب . ,18/11/2007ن.م/1239612396/1
ال سي

ال 18/11/2007ن.م/1239612396/2 بروبرتیز،  تي  اند  تي  أي 
ال سي

أي تي اند تي نولیدج فینشر 
اي اي ال بي

الفلسطینیة 13/11/2007ن.م/1256312563/1 المجموعة  شركة 
للمشروبات الخفیفة م.خ.م.

الوطنیة  المشروبات  شركة 
الخصوصیة  المساھمة 

المحدودة

الفلسطینیة 13/11/2007ن.م/1256412564/1 المجموعة  شركة 
للمشروبات الخفیفة م.خ.م.

الوطنیة  المشروبات  شركة 
الخصوصیة  المساھمة 

المحدودة

الفلسطینیة 13/11/2007ن.م/1256512565/1 المجموعة  شركة 
للمشروبات الخفیفة م.خ.م.

الوطنیة  المشروبات  شركة 
الخصوصیة  المساھمة 

المحدودة

الفلسطینیة 13/11/2007ن.م/1256612566/1 المجموعة  شركة 
للمشروبات الخفیفة م.خ.م.

الوطنیة  المشروبات  شركة 
الخصوصیة  المساھمة 

المحدودة

الفلسطینیة 13/11/2007ن.م/1256712567/1 المجموعة  شركة 
للمشروبات الخفیفة م.خ.م.

الوطنیة  المشروبات  شركة 
الخصوصیة  المساھمة 

المحدودة
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الفلسطینیة 13/11/2007ن.م/1256812568/1 المجموعة  شركة 
للمشروبات الخفیفة م.خ.م.

الوطنیة  المشروبات  شركة 
الخصوصیة  المساھمة 

المحدودة

الفلسطینیة 13/11/2007ن.م/1256912569/1 المجموعة  شركة 
للمشروبات الخفیفة م.خ.م.

الوطنیة  المشروبات  شركة 
الخصوصیة  المساھمة 

المحدودة

الفلسطینیة 13/11/2007ن.م/1257012570/1 المجموعة  شركة 
للمشروبات الخفیفة م.خ.م.

الوطنیة  المشروبات  شركة 
الخصوصیة  المساھمة 

المحدودة

الفلسطینیة 13/11/2007ن.م/1257112571/1 المجموعة  شركة 
للمشروبات الخفیفة م.خ.م.

الوطنیة  المشروبات  شركة 
الخصوصیة  المساھمة 

المحدودة

الفلسطینیة 13/11/2007ن.م/1257212572/1 المجموعة  شركة 
للمشروبات الخفیفة م.خ.م.

الوطنیة  المشروبات  شركة 
الخصوصیة  المساھمة 

المحدودة
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العالمات التجارية التى تم تغيير عنوان المالك حتى تاريخ 12/2/2008

قم  ر
مة  لعال ا

سند  رقم 
یل  لتحو ا

سند  تاریخ 
یل  لتحو العنوان الجدید العنوان االصلى ا

 5 4 9 8 5498/1 04/04/2007 تد/

دیل ویر كوربوریشن 1105 
نورث ماركت ستریت 

ویلمینغتون ، دیل ویر 19801 
، الوالیات المتحدة 

6301 فیتش باث، نیو البني، 
اھیو 43054، الوالیات المتحدة 

االمریكیة 

 5 4 9 9 5499/1 04/04/2007 تد/

دیل ویر كوربوریشن 1105 
نورث ماركت ستریت 

ویلمینغتون ، دیل ویر 19801 
، الوالیات المتحدة 

6301 فیتش باث، نیو البني، 
اھیو 43054، الوالیات المتحدة 

االمریكیة 

 6 6 9 9 6699/1 03/04/2007 تد/
ویاسمیوللیرستراس 45 ، 

دي- 60314 فرانك فورت ، 
اي ام مین ، المانیا 

1 بنزشتراسھ ، 61325 باد 
ھومبورج، المانیا 

 8 0 2 9 8029/1 اسبانیا 02/04/2007 تد/
افیندا دي ال دیبیتكشن، ادیفیكو 

اندیتكس 15142 ارتیكسو ( ایھ 
كورنا) اسبانیا. 

 8 0 3 0 8030/1 اسبانیا 02/04/2007 تد/
افیندا دي ال دیبیتكشن، ادیفیكو 

اندیتكس 15142 ارتیكسو ( ایھ 
كورنا) اسبانیا. 

 8 0 4 0 8040/1 13/05/2007 تد/
6200 ساوث كویبیك ستریت، 
انغلیوود، كولورادو 80111، 

الوالیات المتحدة األمریكیة 

6200 شارع كویبیك جنوب، 
غرین وود فیلیج ، كولورادو 

، 80111 الوالیات المتحدة 
االمریكیة 

 8 0 4 1 8041/1 جورجیا - الوالیات المتحدة 13/05/2007 تد/
األمریكیة 

6200 شارع كویبیك جنوب، 
غرین وود فیلیج ، كولورادو 

، 80111 الوالیات المتحدة 
االمریكیة 

 8 0 4 2 8042/1 جورجیا - الوالیات المتحدة 13/05/2007 تد/
األمریكیة 

6200 شارع كویبیك جنوب، 
غرین وود فیلیج ، كولورادو 

، 80111 الوالیات المتحدة 
االمریكیة 

 8 0 4 3 8043/1 جورجیا - الوالیات المتحدة 13/05/2007 تد/
األمریكیة 

6200 شارع كویبیك جنوب، 
غرین وود فیلیج ، كولورادو 

، 80111 الوالیات المتحدة 
االمریكیة 

 8 0 9 1 8091/1 142 بولیفالرد ھاوسمان، 21/04/2007 تد/
75008 باریس، فرنسا 

12، بلیس دیز ایتیز _ ینیز، 
75016 باریس 
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 8 3 0 4 8304/1 كنالدیجیك زید .او. 90، 5705 22/05/2007 تد/
بي ایھ ھیلموند، ذا نیذرالند 

جریست دیجك 17، 
اندسترتیرین زیود-اوست 

بربنت ان ار. 9081، 5704 ار 
جي ھیلموند، ذي نذیر الندز 

 8 9 2 4 8924/1 توینتیبورت اوست 5، 7609 ھولندا 26/06/2007 تد/
ارجي المیلو، ھولندا. 

 8 9 9 3 8993/1 13/05/2007 تد/

ادالوار كوربوریشن اف، 
310 نورث افنیو ،ان .دبلیو. 

اطلنطا ، جورجیا 30313 ، یو 
.اس. ایھ. 

ون كوكا-كوال بالزا، اتالنتا، 
جورجیا 30313، الوالیات 

المتحدة االمریكیة 

 1 7 8 9 1789/1 09/07/2007 تد/
35-7,كیتاشنجوا 

6-جوم,شیناجوا - كي یو, 
طوكیو, الیابان 

1-7-1 كونان، میناتو- كو، 
طوكیو، الیابان 

 1 7 9 0 1790/1 09/07/2007 تد/
35-7,كیتاشنجوا 

6-جوم,شیناجوا - كي یو, 
طوكیو, الیابان 

1-7-1 كونان، میناتو- كو، 
طوكیو، الیابان 

 3 8 9 3 3893/2 برانیولین 139،4818 بي دي ss 23/10/2007 تد/
بریدا ذي نیذرالند 

 3 8 9 3 3893/1 ماكس ایوالن 61، 3062ام 23/10/2007 تد/
ss ایھ روتیردام، ذي نیذیر الند 

 3 8 9 5 3895/2 برانیولین 139،4818 بي دي ss 23/10/2007 تد/
بریدا ذي نیذرالند 

 3 8 9 5 3895/1 ماكس ایوالن 61، 3062ام 23/10/2007 تد/
ss ایھ روتیردام، ذي نیذیر الند 

 3 8 9 6 3896/1 ماكس ایوالن 61، 3062ام 23/10/2007 تد/
ایھ روتیردام، ذي نیذیر الند 

برانیولین 139،4818 بي دي 
بریدا ذي نیذرالند 

 3 8 9 7 3897/1 ماكس ایوالن 61، 3062ام 23/10/2007 تد/
ss ایھ روتیردام، ذي نیذیر الند 

 3 8 9 7 3897/2 برانیولین 139،4818 بي دي ss 23/10/2007 تد/
بریدا ذي نیذرالند 

 3 8 9 8 3898/2 برانیولین 139،4818 بي دي ss 23/10/2007 تد/
بریدا ذي نیذرالند 

 3 8 9 8 3898/1 ماكس ایوالن 61، 3062ام 23/10/2007 تد/
ss ایھ روتیردام، ذي نیذیر الند 

 3 9 0 0 3900/1 ماكس یوویالن 61, 6062 23/10/2007 تد/
روتیردام, ذا نیذارالندز 

بارونیلینا 139،4818،بریدا، 
ذي نیذرالند 

 7 3 1 8 7318/1 فرنسا 15/08/2007 تد/
3 رو سارینین، باتیمنت 

سارینین، 94150 رانغیس، 
فرنسا. 
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 8 0 1 9 8019/1 6-4 ، ریو ادوارد فایالنت 15/08/2007 تد/
91200 اذیس مونس فرنسا 

3 رو سارینین، باتیمنت 
سارینین، 94150 رانغیس، 

فرنسا. 

 8 7 0 2 8702/2 05/12/2007 تد/

أ فیرجینیا كوربوریشن, 3601 
كومیرس روود, ریشموند, 
فیرجینیا 23234, الوالیات 

المتحدة االمریكیة 

9711 فارار كورت, ریشموند, 
في ایھ 23236, الوالیات 

المتحدة االمریكیة 

 8 7 0 9 8709/1 النجینساندیستراس 27 ، 04/02/2008 تد/
6000لیسیرن 14، سویزرالند 

البینشتراسھ 5، 600 لوزیرن 
6، سویسرا. 

 8 7 1 0 8710/1 النجینساندیستراس 27 ، 07/02/2008 تد/
6000لیسیرن 14، سویزرالند 

البینشتراسھ 5 , 6000 لوزیرن 
6 , سویسرا . 

 8 7 1 1 8711/1 04/02/2008 تد/
النجینساندیستراس 27 
، 6000 لیسیرن 14، 

سویزرالند 

البینشتراسھ 5، 600 لوزیرن 
6، سویسرا. 

 8 7 1 2 8712/1 النجینساندیستراس 27 ، 04/02/2008 تد/
6000لیسیرن 14، سویزرالند 

البینشتراسھ 5، 600 لوزیرن 
6، سویسرا. 

 8 7 1 3 8713/1 النجینساندیستراس 27 ، 04/02/2008 تد/
6000لیسیرن 14، سویزرالند 

البینشتراسھ 5، 600 لوزیرن 
6، سویسرا. 

 8 7 1 8 8718/1 04/02/2008 تد/
النجینساندیستراس 27 
، 6000 لیسیرن 14، 

سویزرالند 

البینشتراسھ 5، 600 لوزیرن 
6، سویسرا. 

 8 7 1 9 8719/1 النجینساندیستراس 27 ، 04/02/2008 تد/
6000لیسیرن 14، سویزرالند 

البینشتراسھ 5، 600 لوزیرن 
6، سویسرا. 

 8 7 2 3 8723/1 النجینساندیستراس 27 ، 04/02/2008 تد/
6000لیسیرن 14، سویزرالند 

البینشتراسھ 5، 600 لوزیرن 
6، سویسرا. 

 8 7 2 4 8724/1 النجینساندیستراس 27 ، 04/02/2008 تد/
6000لیسیرن 14، سویزرالند 

البینشتراسھ 5، 600 لوزیرن 
6، سویسرا. 

 8 7 2 5 8725/1 النجینساندیستراس 27 ، 04/02/2008 تد/
6000لیسیرن 14، سویزرالند 

البینشتراسھ 5، 600 لوزیرن 
6، سویسرا. 

 8 7 2 6 8726/1 النجینساندیستراس 27 ، 04/02/2008 تد/
6000لیسیرن 14، سویزرالند 

البینشتراسھ 5، 600 لوزیرن 
6، سویسرا. 

 8 7 2 7 8727/1 النجینساندیستراس 27 ، 04/02/2008 تد/
6000لیسیرن 14، سویزرالند 

البینشتراسھ 5، 600 لوزیرن 
6، سویسرا. 

 8 7 2 8 8728/1 النجینساندیستراس 27 ، 04/02/2008 تد/
6000لیسیرن 14، سویزرالند 

البینشتراسھ 5، 600 لوزیرن 
6، سویسرا. 

 8 7 3 3 8733/1 النجینساندیستراس 27 ، 04/02/2008 تد/
6000لیسیرن 14، سویزرالند 

البینشتراسھ 5، 600 لوزیرن 
6، سویسرا. 

 8 7 3 4 8734/1 النجینساندیستراس 27 ، 04/02/2008 تد/
6000لیسیرن 14، سویزرالند 

البینشتراسھ 5، 600 لوزیرن 
6، سویسرا. 
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 8 7 3 7 8737/1 النجن ساندستراسس27، 04/02/2008 تد/
6000 لیسرن 14، سویسرا 

البینشتراسھ 5، 600 لوزیرن 
6، سویسرا. 

 8 8 0 0 8800/1 6-4 ، ریو ادوارد فایالنت 15/08/2007 تد/
91200 اذیس مونس فرنسا 

3 رو سارینین، باتیمنت 
سارینین، 94150 رانغیس، 

فرنسا. 

 8 9 2 4 8924/1 توینتیبورت اوست 5، 7609 ھولندا 26/06/2007 تد/
ارجي المیلو، ھولندا. 

1050 تیكوود درایف ، ان 11/09/2007 تد/10863/1 10863 
دبلیو 

1050 تیوكود درایف ، ان 
دبلیو اتالنتا ، جورجیا 30318 

، الوالیات المتحدة االمریكیة 

23/01/2008 تد/11994/2 11994 
ویل ھاوس، شانون بیزنس 

بارك، شانون ، سي او ز كالر 
، ایرالند 

یونیفیرسال ھاووس , شاننون, 
كو. ایرالند 

23/01/2008 تد/11995/2 11995 
ویل ھاوس، شانون بیزنس 

بارك، شانون ، سي او ز كالر 
، ایرالند 

یونیفیرسال ھاووس , شاننون, 
كو. ایرالند 

زب المبسترات /4 سوت 300 11/11/2007 تد/12039/1 12039 
/ اورانجستاد/ اروبا 

1 ایھ, ریو ثوماس 
ایدسون,1-1 44 5 

ستراسین, جرند دیوشي اوف 
لوكسیمبورغ 

زب المبسترات /4 سوت 300 11/11/2007 تد/12040/1 12040 
/ اورانجستاد/ اروبا 

1 ایھ, ریو ثوماس 
ایدسون,1-1 44 5 

ستراسین, جرند دیوشي اوف 
لوكسیمبورغ 

16 – 4 ، كونان 2 تشومة ، 04/12/2007 تد/12608/1 12608 
میناتو – كو ، طوكیو ، الیابان 

8-33, شیبا 5 - تشومة , 
میناتو - كو , طوكیو - الیابان 

16 - 4 ، كانون 2 - تشومة ، 04/12/2007 تد/12809/1 12809 
میناتو - كو ، طوكیو ، الیابان 

8-33, شیبا 5 - تشومة , 
میناتو - كو , طوكیو - الیابان 
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العالمات التي لم يتم تجديدها

میكالرمیدیا خدمات انترنت وورلد 20/03/1997 4991 
كوربوریشن

انترنت وورلد میدیا ، خدمات انترنت وورد 20/03/1997 4990 
آي إى سي.

انترنت وورد میدیا خدمات انترنت وورد 20/03/1997 4989 
, انك

انترنت وورلد میدیا آي بضائع انترنت وورلد 20/03/1997 4988 
ان سي .

كوریا توباكو اند بضائع جلوري 20/03/1997 4987 
جینسنغ كوربوریشن

 4983 20/03/1997 + مونارشس 
دبلیو ان بي ایھ بضائع صورة 

انتربرایزیز ، ال ال سي

ذ روكبورت كومباني بضائع صورة برج 26/03/1996 4143 
انك

علي اسعد امین دمجبضائع جولدن رووز 04/12/1984 1660 

بضائع الوطنیة 28/04/1998 6255 
شركة شخشیر وشركاه 

للطباعة والنشر 
والتوزیع

كریلتف تكنولوجي انترنیت بالستیر458711/11/1996

بودي 550030/08/1997 اند  باث 
وركس

باثكو اي ان سي

بودي 550130/08/1997 اند  باث 
باثكو اي ان سيوركس

ابیك لمتدسبیروطقط359508/07/1995

األمیر 439321/07/1996 بھارات 
األصلیھ

نظیر  شوكت  سائد 
المصري

لیمتد سبكینارد439425/07/1996 برایفت  سبیكینارد 
كومبني

علي عمر ابو طیونریكورد457609/10/1996

عمر امین عایشالحلواني522912/06/1997

یوسف برونتو597822/02/1998 حنا  ولیم  باسم 
الخوري
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625528/04/1998
الوطنیة

وشركاه  شخشیر  شركة 
والنشر  للطباعة 

والتوزیع

ھوجال - كمبرلي لمیتد صورة (نوفا الي)685216/03/1999

بروداكتوس الیمینتیكوس جالو749604/10/1999
,غالو اس. ایھ

759029/11/1999
شمشوم

شركة وایتروز للصناعات 
المساھمة  الغذائیة 

الخصوصیة المحدودة

763415/12/1999
فوتبول شامبیون

لصناعة  الوطنیة  الشركة 
والحلویات  البسكویت 

المحدودة

غیاث منیر سختیانسنو7717/07/1971

218503/07/1991

البان بلدنا

العربیة  الشركة 
الغذائیة  المواد  لصناعة 
الحیوانیة  والمنتوجات 

والمشروبات الخفیفة

النكو ، انكلین بریانت 550230/08/1997
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إعالن رقم ( 1 ) لسنة 2008
امتيازات  قانون  ألحكام  وفقا  الرسوم  و  االختراعات  إمتيازات  تسجيل  بشأن 
االختراعات و الرسوم رقم 22  لسنة  1953 الساري في محافظات الضفة 
مواصفاتها  و  الرسوم  و  االختراعات  امتيازات  لتسجيل  طلبات  لدينا  قدمت 
في  يرغب  من  كل  على  و  الرسمية  الجريدة  من  العدد  هذا  في  المنشورة 
اإلعتراض على أي منها أن يتقدم بإعتراضه مكتوبًا إلى المسجل خالل شهرين 
إجراء  لنا  ليتسنى  إعتراضه  فيه أسباب  مبينا  اإلعالن .  هذا  نشر  تاريخ  من 

المقتضي القانوني. 

مسجل إمتيازات االجراءات االختراع و الرسوم  
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Patent No.: 78رقم االمتیاز: 78 
 

اسم وعنوان المخترع: 
ادوارد دینیس جون

سنتر،  دي   & ار  توباكو،  امیریكان  بریتیش 
ریجینتس بارك رود، ساوثامبتون اس او 15 8 

تي ال، المملكة المتحدة. 

Name & Address of Inventor: 
Edward Dennis John 
British American Tobacco R & 
D Centre, Regents Park Road, 
Southampton SO15 8TL, United 
Kingdom.

اسم وعنوان المخترع: 
جوزیف بیتر ساتون

سنتر،  دي   & ار  توباكو،  امیریكان  بریتیش 
ریجینتس بارك رود، ساوثامبتون اس او 15 8 

تي ال، المملكة المتحدة.

Name & Address of Inventor: 
Joseph Peter Sutton 
British American Tobacco R & 
D Centre, Regents Park Road, 
Southampton SO15 8TL, United 
Kingdom. 

اسم وعنوان صاحب االمتیاز:
بریتیش امیریكان توباكو (انفیستمنت) لیمتد.

لندن   ، ستریت  واتر   1 ھاوس،  جلوب 
دابلیوسي2ار 3 ال ایھ، المملكة المتحدة. 

Name & Address of the Applicant: 
British American Tobacco 
(Investments) Ltd.
Globe House, 1 Water Street, 
London WC2R 3LA, United 
Kingdom. 

موضوع االختراع :
أدوات التدخین ومواد حشو للتدخین خاصة بتلك 

المواد. 

Title of Invention:
Smoking Articles and Smokable 
Filler Material therefore.

Period of Patent: 16 yearsمدة االمتیاز: 16 سنة 

عنوان التبلیغ: 
أبو غزالة للملكیة الفكریة

ص.ب. 3800 البیرة، الضفة الغربیة.

Address for Services:
Abu-Ghazalleh Intellectual 
Property
P.O. Box 3800   Al-Bireh, West 
Bank.
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 Patent No.: 72رقم االمتیاز: 72 

اسم وعنوان المخترع: 
باالسم  متبوع  العائلة  اسم   ) روبرت  كلوزیت، 

االول)
1، رو دو 14 جویلیت 1789

اف-31120 روكتیس
فرنسا.

Name & Address of Inventor: 
CLAUZET, Robert ( Family name 
followed by given name)
1, rue du 14 juillet 1789
F-31120 ROQUETTES
France.

اسم وعنوان المخترع: 
باالسم  متبوع  العائلة  اسم   ) جیروم  لیروي، 

االول)
 31270  – اف  بیرثیز،  دي  باوتشار  رو   ،5

فیلینوف طولوزان
فرنسا.

Name & Address of Inventor: 
LEROY, Jerome (Family name 
followed by given name)
5, rue Boucher de Perthes
F-31270 VILLENEUVE TOLOSANE
France.

اسم وعنوان المخترع: 
مونفورت، بیرنارد ( اسم العائلة متبوع باالسم 

االول)
12، رو دیس مارتیارز دي ال لیبیریشن، اف- 

31400 طولوز
فرنسا.

Name & Address of Inventor: 
MONFORT, Bernard (Family name 
followed by given name)
12, rue des Martyrs de la liberation 
F-31400 TOULOUSE
France. 

اسم وعنوان صاحب االمتیاز:
تیكنال.

270 ، رو لیون-جولین، اف – 31037 طولوز 
سیدیكس 1

فرنسا.

Name & Address of the Applicant: 
TECHNAL
270, rue Leon-Joulin
F-31037 TOULOUSE CEDEX 
1France 

موضوع االختراع :
قائمة مسند خاصة بسور (درابزین). 

Title of Invention:
Support Post For Balustrade. 

Period of Patent: 16 yearsمدة االمتیاز: 16 سنة 

عنوان التبلیغ: 
أبو غزالة للملكیة الفكریة

ص.ب. 3800 البیرة، الضفة الغربیة.

Address for Services:
Abu-Ghazalleh Intellectual Property
P.O. Box 3800  Al-Bireh, West Bank.


