
إعالن رقم ( ) لسنة 2010 

مبوجب أحكام قانون العالمات التجارية رقم  33 لسنة 1952 

الساري في محافظات  الضفة 

لقد قدمت لدينا طلبات لتسجيل العالمات التجارية التالية املنشورة في هذا العدد من 
من  أشهر  ثالثة  خالل  منها  أيَ  تسجيل  على  االعتراض  يجوز  ثَمَ  . ومن  الرسمية  اجلريدة 
تاريخ نشر هذا اإلعالن.  وعلى  املُعترض أن يتقدم باعتراضه مكتوباً إلى مسجل العالمات 
التجارية وفقاً لألصول خالل األجل املذكور مبيناً فيه أسباب إعتراضه  ليتسنى لنا إجراء 

املقتضى القانوني. 

مسجل العالمات التجارية 





3مجلة الملكية الصناعية

( 1 )

 Trade Mark No.: 12189العالمة التجارية رقم : ١٢١٨٩ 

 In Class: 34في الصنف : ٣٤ 

 Date: 14/02/2006التاريخ : ٢٠٠٦/٠٢/١٤ 

من اجل : السجائر و التبغ و منتجات و لوازم 
املدخنني و الوالعات و الكبريت . 

In Respect of: Cigarettes ,Tobacco ;to-
bacco products, smokers’ articles; lighters, 
matches 

 In the name of: .British American Tobaccoباسم : بريتيش أميريكان توباكو (براندز) اينك. 
(Brands) Inc 

العنوان : ٢٧١١ سنترفل رود- سوت ٣٠٠- 
ويلمنغتون - ديالوير -١٩٨٠٨ -الواليات املتحدة 

األمريكية    

Address: 2711 Centerville Road, Suite 
300- Wilmington, Delaware 19808, United 
Sates of America 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا ص.ب.٧٤ 

( 2 )

 .: Trade Mark No12353العالمة التجارية رقم : ١٢٣٥٣ 

 In Class: 34في الصنف : ٣٤ 

 Date: 05/04/2006التاريخ : ٢٠٠٦/٠٤/٠٥ 

من اجل : السجائر والسيجار والسجائر الصغيرة 
وتبغ الغليون والتبغ الذي يلف ومنتجات التبغ. 

In Respect of: Cigarettes, cigars, cigarillos, 
pipe tobacco, roll your own tobacco and 
tobacco products. 

 In the name of: Dunhill Tobacco of Londonباسم : دانهل توباكو اوف لندن مليتد 
Limited, 

العنوان : ١اي ست. جيمس ستريت لندن اس و١أ 
١اي اف اململكة املتحدة 

Address: 1A St. James Street, London, 
SW1A 1EF, United Kingdom 
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( 3 )

 .: Trade Mark No12382العالمة التجارية رقم : 12382 

 In Class: 20في الصنف : 20 

 Date: 23/04/2006التاريخ : 23/04/2006 

 In Respect of: Furniture and all kinds ofمن اجل: األثاث وكافة أنواع الفرشات في الصنف 20 
mattresses included in class 20 

 In the name of: Sharikat  Herbawi Alباسم : شركة حرباوي الصناعية التجارية 
Sina’iya Al Tijariya 

 Address: PO Box: 626 Hebron, The Westالعنوان : ص ب: 626 اخلليل , الضفة الغربية 
Bank 

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

Address for Services: 

( 4 )

 .: Trade Mark No12402العالمة التجارية رقم : 12402 

 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 26/04/2006التاريخ : 26/04/2006 

 ;In Respect of: business administrationمن اجل : إدارة األعمال واملهمات املكتبية 
office functions 

باسم : شركة املعدات الفلسطينية لقطع الغيار 
والتجارة العامة العادية 

In the name of: SHARIKAT AKMU>IDAT 
ALPHALSTINYEH LEQETA> ALGHYAR WAT-
EGARAH AL>AMAH 

 Address: ALKHLEEL - ALMANTEKHالعنوان : اخلليل - املنطقة الصناعية - الفحص 
ALSENA>EYH -ALFAHES 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : اخلليل 



5مجلة الملكية الصناعية

( 5 )

 ١٢٤١٦ :.Trade Mark Noالعالمة التجارية رقم : ١٢٤١٦ 

 In Class: 16في الصنف : ١٦ 

 Date: 01/05/2006التاريخ : ٢٠٠٦/٠٥/٠١ 

من اجل : بطاقات جتارية، مجالت- مطبوعات أخرى- 
بعَ تذاكرَ  رايات ورق- أعالم ورق- بطاقات أمتعة- طَ
ية-  ]- صور وأعمال خطّ بِ اليانصيبِ [ما عدا اللُعَ

صور-قواعد صور- مواد الدراسةَ والقرطاسية - 
َو األغراضِ  معاجني ومواد الصقة أخرى للقرطاسيةِ أ

البينية 

In Respect of: trading cards ,magazines ,oth-
er printed matter, banners of paper, flags of 
paper, baggage tags, printed lottery tickets 
[other than toys], paintings and calligraphic 
works, photographs, photograph stands, 
stationery and study materials, pastes and 
other adhesives for stationery or household 
purposes, electric pencil sharpeners 

 In the name of: Nintendo Co; Ltdباسم : ناين تندو كو، ليمتد 

العنوان : ١١-١، هوكوتيت-كو، كاماتوبا، ماينامي-
كيو، كيوتو- شي، كيوتو، يابان 

Address: 11- 1, Hokotate-cho, Kamitoba, 
Minami- Ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan. 

عنوان التبليغ : رام اهللا عمارة الباسل ط٣ ت 
 ٠٥٩٧٦٩٨٨٤

Address for Services: 

( 6 )

 ١٢٤١٧ :.Trade Mark Noالعالمة التجارية رقم : ١٢٤١٧ 

 In Class: 28في الصنف : ٢٨ 

 Date: 01/05/2006التاريخ : ٢٠٠٦/٠٥/٠١ 

من اجل : األلعاب احملمولة يدوياً بالعروضِ البلّوريةِ 
، وصالت تيار مترددِ لأللعابِ احملمولة يدوياً  السائلةِ

بالعروضِ البلّوريةِ السائلةِ وأجزاءِ وتركيباتِ لأللعابِ 
، ورق لعب،  احملمولة يدوياً بالعروضِ البلّوريةِ السائلةِ
لُعَب لعبةِ بطاقةِ وملحقاتِهم، لُعَب أخرى، بطاقةِ 
لعبة وملحقاتهم ومكائنهم ولعبتِهم وجهازِهم 
ومكائنِهم وتسليتِهم وجهازِهم لالستعمال في 

 ،[ مدن املالهي [ما عدا مكائنِ لعبة فيديو الرواقِ

In Respect of: hand-held games with liquid 
crystal displays, AC adapters for hand-held 
games with liquid crystal displays, parts and 
fittings for hand-held games with liquid crys-
tal displays, playing cards, card game toys 
and their accessories, other toys, card game 
s and their accessories, game machines and 
apparatus, amusement machines and ap-
paratus for use in amusement parks [other 
than arcade video game machines], 
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دمى، ألعابَ جرى، شطرجن ياباني [ألعاب شوجي]، 
ورق لعب ياباني، نرد، ألعاب نردِ يابانيةِ [سوجو روكيو 
, ألعاب دس موند، ألعاب شطرجنِ،  بُ الكؤوسَ ]، يُكعّ
]، جهاز شعوذة ِ، دومنة،  قِ قون [مجموعات تدقّ مدقّ

ورق لعب ياباني [هانا فودا ]، ماهه - جوجن ، أجهزة 
، أجهزة ألعاب  بلياردِ، لُعَب للحيوانات األليفةِ احملليةِ
يدُ ، أدوات جمع  ، ألعاب صِ ، شمع للمزالجاتِ رياضيةِ

حشرات

dolls, Go games, Japanese chess [Shogi 
games], Japanese playing cards [ Utagaru-
ta], dice, Japanese dice games [Sugoroku], 
dice cups, dismond games, chess games, 
checkers [checker sets], conjuring appa-
ratus, dominoes, Japanese playing cards 
[Hanafuda], Mah-jong, Billiard equipment, 
Toys for domestic pets, Sports equipment, 
Wax for skis, Fishing tackls, Insect collecting 
implements

 In the name of: Nintendo Co; Ltdباسم : ناين تندو كو، ليميتد 

العنوان : ١١-١، هوكوتيت-كو، كاماتوبا، ماينامي-
كيو، كيوتو- شي، كيوتو، يابان 

Address: 11- 1, Hokotate-cho, Kamitoba, 
Minami- Ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan. 

عنوان التبليغ : رام اهللا عمارة الباسل ط٣ ت 
 ٠٥٩٧٦٩٨٨٤

Address for Services: 

(7 )

 ١٢٤٣٩ :.Trade Mark Noالعالمة التجارية رقم : ١٢٤٣٩ 

 In Class: 25في الصنف : ٢٥ 

 Date: 11/05/2006التاريخ : ٢٠٠٦/٠٥/١١ 

-In Respect of: Clothing, footwear, headمن اجل : املالبس واألحذية وأغطية الرأس . 
gear 

 .In the name of: B.M General Trading LLCباسم : شركة بي ام للتجارة العامة ش.م.م 

العنوان : الشياح - اوتوستراد املطار اجلديد - بناية 
العثمان ، بيروت -لبنان 

Address: Shiah- New Autostrade - Osman 
Bldg- Beirut- Lebanon 

عنوان التبليغ : بيت ساحور - الضفة الغربية 
ص.ب. ١٨٢ 

Address for Services: 

االدعاءات : 
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( 8 )

 Trade Mark No.: 12463العالمة التجارية رقم : ١٢٤٦٣ 

 In Class: 3في الصنف : ٣ 

 Date: 13/05/2006التاريخ : ٢٠٠٦/٠٥/١٣ 

من اجل : مستحضرات التبييض او القصر ومواد 
اخرى الستعمالها في الغسيل، مستحضرات 

التنظيف والتلميع والصقل والكشط، الصابون، 
العطور، الزيوت االساسية، مواد التجميل، محاليل 

الشعر، معاجني تنظيف االسنان. 

In Respect of: Bleaching preparations 
and other substances for laundry use; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. 

باسم : مؤسسة كمال عثمان جمجوم – شركة 
نعومي التجارية، 

In the name of: Kamal Othman Jumjoom 
Est. –Nayomi Trading Company, 

العنوان : دبي سيتي سنتر ص.ب ٢٧٨٤٤دبي 
االمارات العربية املتحدة 

Address: Dubai City Centre,P.O.Box 
27844,Dubai,United Arab Emirates 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا ص.ب.٧٤ 

( 9 )

 Trade Mark No.: 12464العالمة التجارية رقم : ١٢٤٦٤ 

 In Class: 3في الصنف : ٣ 

 Date: 13/05/2006التاريخ : ٢٠٠٦/٠٥/١٣ 

من اجل : مستحضرات التبييض او القصر ومواد 
اخرى الستعمالها في الغسيل، مستحضرات 

التنظيف والتلميع والصقل والكشط، الصابون، 
العطور، الزيوت االساسية، مواد التجميل، محاليل 

الشعر، معاجني تنظيف االسنان. 

In Respect of: Bleaching preparations 
and other substances for laundry use; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. 

باسم : مؤسسة كمال عثمان جمجوم – شركة 
نعومي التجارية، 

In the name of: Kamal Othman Jumjoom 
Est. –Nayomi Trading Company, 

العنوان : دبي سيتي سنتر ص.ب ٢٧٨٤٤دبي 
االمارات العربية املتحدة 

Address: Dubai City Centre,P.O.Box 
27844,Dubai,United Arab Emirates 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا ص.ب.٧٤ 
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(10 )

 Trade Mark No.: 12465العالمة التجارية رقم : ١٢٤٦٥ 

 In Class: 3في الصنف : ٣ 

 Date: 13/05/2006التاريخ : ٢٠٠٦/٠٥/١٣ 

من اجل : مستحضرات التبييض او القصر ومواد 
اخرى الستعمالها في الغسيل، مستحضرات 

التنظيف والتلميع والصقل والكشط، الصابون، 
العطور، الزيوت األساسية، مواد التجميل، محاليل 

الشعر، معاجني تنظيف األسنان. 

In Respect of: Bleaching preparations 
and other substances for laundry use; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. 

باسم : مؤسسة كمال عثمان جمجوم – شركة 
نعومي التجارية، 

In the name of: Kamal Othman Jumjoom 
Est. –Nayomi Trading Company, 

العنوان : دبي سيتي سنتر ص.ب ٢٧٨٤٤دبي 
األمارات العربية املتحدة 

Address: Dubai City Centre,P.O.Box 
27844,Dubai,United Arab Emirates 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا ص.ب.٧٤ 

( 11)

 Trade Mark No.: 12467العالمة التجارية رقم : ١٢٤٦٧ 

 In Class: 34في الصنف : ٣٤ 

 Date: 13/05/2006التاريخ : ٢٠٠٦/٠٥/١٣ 

من اجل : السيجار والسجائر الصغيرة والسجائر 
والتبغ الذي يلف يدويا وتبغ الغليون والتبغ ومنتجات 

التبغ ولوازم املدخنني والوالعات والكبريت. 

In Respect of: Cigars, cigarillos, cigarettes, 
roll your own tobacco, pipe tobacco, 
tobacco and tobacco products, smokers> 
articles, lighters, matches. 

 In the name of: British American Tobaccoباسم : بريتيش أميريكان توباكو ثو نثرالندز بي.في.، 
The Netherlands B.V., 

العنوان : دي بويليالن ٣٢أمستردام١٠٨٣ ,اتش جيه 
,هولندا 

Address: De Boelelaan 32,Amsterdam,1083 
HJ, Netherlands 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا ص.ب.٧٤ 
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( 12 )

 Trade Mark No.: 12525العالمة التجارية رقم : ١٢٥٢٥ 

 In Class: 5في الصنف : ٥ 

 Date: 04/06/2006التاريخ : ٢٠٠٦/٠٦/٠٤ 

-In Respect of: acne treatment preparaمن اجل : مستحضرات عالج حب الشباب. 
tions. 

 In the name of: Guthy-Renker Corporationباسم : غوثي-رينكر كوربوريشن 

العنوان : ٤١-٥٥٠ اكليتيك ستريت, سيوت ٢٠٠, 
بالم ديزرت, سي إيه ٩٢٢٦٠, الواليات املتحدة 

األمريكية  . 

Address: 41-550 Eclectic Street, Suite 200, 
Palm Desert, CA 92260, U.S.A. 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا , ص ب ٣٨٠٠ البيرة 

( 13 )

 Trade Mark No.: 12527العالمة التجارية رقم : ١٢٥٢٧ 

 In Class: 5في الصنف : ٥ 

 Date: 04/06/2006التاريخ : ٢٠٠٦/٠٦/٠٤ 

-In Respect of: acne treatment preparaمن اجل : مستحضرات عالج حب الشباب. 
tions. 

 In the name of: Guthy-Renker Corporationباسم : غوثي-رينكر كوربوريشن 

العنوان : ٤١-٥٥٠ اكليتيك ستريت, سيوت ٢٠٠, 
بالم ديزرت, سي ايه ٩٢٢٦٠, الواليات املتحدة 

األمريكية. 

Address: 41-550 Eclectic Street, Suite 200, 
Palm Desert, CA 92260, U.S.A. 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا , ص ب ٣٨٠٠ البيرة 
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( 14)

 Trade Mark No.: 12836العالمة التجارية رقم : ١٢٨٣٦ 

 In Class: 34في الصنف : ٣٤ 

 Date: 31/08/2006التاريخ : ٢٠٠٦/٠٨/٣١ 

من اجل : السجائر والتبغ ومنتجات التبغ ولوازم 
املدخنني والوالعات والكبريت 

In Respect of: Cigarettes, tobacco, tobacco 
products, smokers’ articles, lighters, matches 

 In the name of: British American Tobaccoباسم : بريتيش أميريكان توباكو (براندز) اينك. 
(Brands) Inc. 

العنوان : ٢٧١١ سنترفيل رود، سوت ٣٠٠، 
ويلمنغتون، ديالوير ١٩٨٠٨، الواليات املتحدة 

األمريكية  

Address: 2711 Centerville Road, Suite 
300, Wilmington, Delaware 19808, United 
States of America 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 

 (15)

 Trade Mark No.: 13372العالمة التجارية رقم : ١٣٣٧٢ 

 In Class: 24في الصنف : ٢٤ 

 Date: 03/04/2007التاريخ : ٢٠٠٧/٠٤/٠٣ 

من اجل : األقمشة،  املنسوجات، البطانيات ، 
أغطية املوائد ، الشراشف . 

In Respect of :fabrics ;textiles;blankets; 
table covers ;bedspreads.

باسم : شركة عجالن بن عبد العزيز العجالن 
وأخوانة 

In the name of: sharekt ben abed al azeez 
al al aglan 

العنوان : السعودية - الرياض - طريق امللك فهد _ 
ص.ب ٤٢٤٦٨ 

Address: al saudiyah - al riad -tarek al 
malik fahed p.x 42468 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : طوباس 
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( 16 )

 Trade Mark No.: 13373العالمة التجارية رقم : ١٣٣٧٣ 

 In Class: 25في الصنف : ٢٥ 

 Date: 03/04/2007التاريخ : ٢٠٠٧/٠٤/٠٣ 

من اجل : أغطية الرأس ، لباس القدم ، األحذية 
بجميع أنواعها ، املالبس اجلاهزة بجميع أنواعها .

In Respect of :headgear for 
wear;footwear ;shoes of all types; 
ready – made clothing.

باسم : شركة عجالن بن عبد العزيزالعجالن و 
اخوانة 

In the name of: sharekt ben abed al 
azeez al al aglan 

العنوان : السعودية - الرياض - طريق امللك فهد _ 
ص.ب ٤٢٤٦٨ 

Address: al saudiyah - al  read -tarek al 
malik fahed p.x 42468 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : طوباس 

( 17 )

 Trade Mark No.: 13470العالمة التجارية رقم : ١٣٤٧٠ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 24/04/2007التاريخ : ٢٠٠٧/٠٤/٢٤ 

 In Respect of: Basmati riceمن اجل : األرز ألبسماتي 

 In the name of: KRBL Limitedباسم : كيه ار بي ال ليمتد 

العنوان : ٥١٩٠, الهوري غيت , دلهي-٠٠٦ ١١٠ , 
الهند 

Address: 5190, Lahore Gate, Delhi-110 
006, India 

عنوان التبليغ :
 AGIP - TMP Agents/ P.O Box ٣٨٠٠ Al-Beereh 

Address for Services: 
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 ( 18 )

 Trade Mark No.: 14235العالمة التجارية رقم : ١٤٢٣٥ 

 In Class: 12في الصنف : ١٢ 

 Date: 31/10/2007التاريخ : ٢٠٠٧/١٠/٣١ 

؛  من اجل : السيارات؛ صناديق تروس لعرباتِ األرضِ
؛ أدوات  العربات الكهربائية؛ محرّكات لعرباتِ األرضِ

؛ أجسام  ؛ إطارات لعجالتِ العربةِ دّ السرقة للعرباتِ ضِ
؛ الدراجات البخارية ؛ السيارات الرياضية؛  للعرباتِ

ة.  َو على السكّ ً، أ ً، جوا ً، بحرا ا عربات للتحركِ برّ

In Respect of: Automobiles; Gear boxes 
for land vehicles; Electric vehicles; Motors 
for land vehicles; Anti-theft devices for 
vehicles; Tires for vehicle wheels; Bodies for 
vehicles; Motorcycles; Sports cars; Vehicles 
for locomotion by land, air, water or rail. 

 In the name of: GEELY HOLDING GROUPباسم : جيلي هولدينج جروب كو ليميتد 
CO., LTD. 

العنوان : زهوجن-اكسينج رود ، بني- جيانغ 
ديستريكت، هاجن زهو زهيجياجن، بي.ار. الصني 

Address: ZHONG –XING ROAD, BIN –JIANG 
DISTRICT, HANG ZHOU ZHEJIANG, P.R. CHINA 

عنوان التبليغ : رام اهللا عمارة الباسل ط٣ ت 
 ٠٥٩٧٦٩٨٨٤

Address for Services: 

( 19 ) 

 Trade Mark No.: 14236العالمة التجارية رقم : ١٤٢٣٦ 

 In Class: 37في الصنف : ٣٧ 

 Date: 31/10/2007التاريخ : ٢٠٠٧/١٠/٣١ 

من اجل : صيانة وتصليح السيارةِ ؛ محطات 
خدمات السيارات ِ ؛ تشحيم السيارات ( تزيت ) 

؛ تنظيف السيارات ؛ إزالة صد السيارات ؛ تركيب 
وتصليح جرسِ إنذار السرقات ؛ صيانة وتصليح 

الطائرات ؛ أجهزة تغير إطارات السيارات ، تصليح 
اإلطارات ، أصالح اإلطارات املطاطية . 

In Respect of: Motor vehicle mainte-
nance and repair; Vehicle service stations; 
Vehicle lubrication ( greasing ]; Vehicle 
cleaning; Anti-rust treatment for vehicles; 
Burglar alarm installation and repair; Air-
plane maintenance and repair; Retreading 
of tires[tyres]; Vulcanization of tires[tyres]
[repair]; Mending rubber tire. 
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 In the name of: GEELY HOLDING GROUPباسم : جيلي هولدينج جروب كو ليميتد 
CO., LTD. 

العنوان : زهوجن-اكسينج رود ، بني- جيانغ 
ديستريكت، هاجن زهو زهيجياجن، بي.ار. الصني 

Address: ZHONG –XING ROAD, BIN –JIANG 
DISTRICT, HANG ZHOU ZHEJIANG, P.R. 
CHINA 

عنوان التبليغ : رام اهللا عمارة الباسل ط٣ ت 
 ٠٥٩٧٦٩٨٨٤

Address for Services: 

(20)

 Trade Mark No.: 14237العالمة التجارية رقم : ١٤٢٣٧ 

 In Class: 12في الصنف : ١٢ 

 Date: 31/10/2007التاريخ : ٢٠٠٧/١٠/٣١ 

من اجل : السيارات ؛ صناديق تروس لعرباتِ األرضِ 
؛ العربات الكهربائية ؛ محرّكات لعرباتِ األرضِ ؛ 

دّ السرقة للعرباتِ ؛ إطارات لعجالتِ العربةِ  أدوات ضِ
؛ أجسام للعرباتِ ؛ الدراجات البخارية ؛ السيارات 

َو على  ً ، أ ً ، جوا ً ، بحرا ا الرياضية ؛ عربات للتحركِ برّ
ة .  السكّ

In Respect of: Automobiles; Gear boxes 
for land vehicles; Electric vehicles; Motors 
for land vehicles; Anti-theft devices for 
vehicles; Tires for vehicle wheels; Bod-
ies for vehicles; Motorcycles; Sports cars; 
Vehicles for locomotion by land, air, water 
or rail. 

 In the name of: GEELY HOLDING GROUPباسم : جيلي هولدينج جروب كو ليميتد 
CO., LTD. 

العنوان : زهوجن-اكسينج رود ، بني- جيانغ 
ديستريكت، هاجن زهو زهيجياجن، بي.ار. الصني 

Address: ZHONG –XING ROAD, BIN –JIANG 
DISTRICT, HANG ZHOU ZHEJIANG, P.R. 
CHINA 

عنوان التبليغ : رام اهللا عمارة الباسل ط٣ ت 
 ٠٥٩٧٦٩٨٨٤

Address for Services: 
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(21)

 Trade Mark No.: 14238العالمة التجارية رقم : ١٤٢٣٨ 

 In Class: 37في الصنف : ٣٧ 

 Date: 31/10/2007التاريخ : ٢٠٠٧/١٠/٣١ 

من اجل : صيانة وتصليح السيارةِ ؛ محطات 
خدمات السيارات ِ ؛ تشحيم السيارات ( تزيت ) 

؛ تنظيف السيارات ؛ إزالة صد السيارات ؛ تركيب 
وتصليح جرسِ إنذار السرقات ؛ صيانة وتصليح 

الطائرات ؛ أجهزة تغير إطارات السيارات ، تصليح 
اإلطارات ، أصالح اإلطارات املطاطية . 

In Respect of: Motor vehicle mainte-
nance and repair; Vehicle service stations; 
Vehicle lubrication ( greasing ]; Vehicle 
cleaning; Anti-rust treatment for vehicles; 
Burglar alarm installation and repair; Air-
plane maintenance and repair; Retreading 
of tires[tyres]; Vulcanization of tires[tyres]
[repair]; Mending rubber tire. 

 In the name of: GEELY HOLDING GROUPباسم : جيلي هولدينج جروب كو ليميتد 
CO., LTD. 

العنوان : زهوجن-اكسينج رود ، بني- جيانغ 
ديستريكت، هاجن زهو زهيجياجن، بي.ار. الصني 

Address: ZHONG –XING ROAD, BIN –JIANG 
DISTRICT, HANG ZHOU ZHEJIANG, P.R. 
CHINA 

عنوان التبليغ : رام اهللا عمارة الباسل ط٣ ت 
 ٠٥٩٧٦٩٨٨٤

Address for Services: 

( 22 )

 Trade Mark No.: 14319العالمة التجارية رقم : ١٤٣١٩ 

 In Class: 7في الصنف : ٧ 

 Date: 18/11/2007التاريخ : ٢٠٠٧/١١/١٨ 

من اجل: محرّكات غازِ؛ مولّدات؛ مكائن زراعة؛ 
بون ( جهاز آلى حلفر األرض )؛ ونش؛ وحدة  املنقّ

صاد؛ الكربوراتور.  ؛ محاريث ثلجِ ؛ مكائن للحَ ةِ مضخّ

In Respect of: Gas engines ; Dynamos ; 
Agriculture machines ; Excavators; Loaders 
; Pump unit ; Snow ploughs ; Harvesting 
machines ; Carburettor . 

 ,.In the name of: WUXI KIPOR POWER COباسم : ووكسي كيبور بور كو ليميتد 
LTD 
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العنوان : جينقيي روود بيسيد، ثري بيريود ، 
اندستري كيت بارك واجنشيانغ، ناشونال هايه اند 

نيو تيكنيكيو اندستري ديفيلومبنت ايريا، ووكسي ، 
جيانغسو ، بي.ار.الصني 

Address: Jingyi Road Beside, Three Period, 
Industry Kit Park Wangzhuang, National 
High and New Technique Industry Devel-
opment Area, Wuxi, Jiangsu, P.R.China 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : 

( 23 ) 

 Trade Mark No.: 14320العالمة التجارية رقم : ١٤٣٢٠ 
 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 18/11/2007التاريخ : ٢٠٠٧/١١/١٨ 
من اجل : مسحوق غير طبي - مغذي ؛ الكعك ؛ 

ر، حتضيرات حبوبية ؛ املعكرونة ؛ طحني  اخلبز املُتَبَخّ
فول صويا ؛ املُنتَجات النشوية للغذاءِ؛ التوابل؛ 

اخلميرة؛ التحضيرات العطرية للغذاء . 

In Respect of: Non - medical nutrient 
powder ; cakes ; Steamed bread , Cereal 
preparations ; Noodles ; Soya flour ; Starch 
products for food ; Seasonings ; Yeast ; 
Aromatic preparations for food . 

 In the name of: Angel Yeast CO., Ltdباسم : اجنل ييست كو ليميتد 
العنوان : نو: ٢٤ شوجننان روود، ييشانغ هيوبي 

٤٤٣٠٠٣، بي.ار.الصني 
Address: No. 24, Zhongnan Road, Yichang, 
Hubei 443003, P.R.China 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : 

( 24 )

 Trade Mark No.: 14356العالمة التجارية رقم : ١٤٣٥٦ 
 In Class: 16في الصنف : ١٦ 

 Date: 04/12/2007التاريخ : ٢٠٠٧/١٢/٠٤ 
من اجل: املطبوعات، والتي تشمل املنشورات 

واملنشورات الدورية، األوراق عليها إسم و/أو عنوان 
مؤسسة أو ما شابهها، ورق اللعب، مناذج الفواتير، 
اجلداول، الكتيبات، الروزنامات، امللصقات، يافطات 

اإلعالنات، أقالم احلبر وأقالم الرصاص، املشمولة 
جميعها في الصنف ١٦. 

In Respect of: Printed matter such as 
publications and periodicals, letterheads, 
playing cards, billing forms, schedules, 
brochures, calendars, stickers, adver-
tisement boards, pens and pencils, all 
included in class 16. 

-In the name of: Rotana Hotel Manageباسم : شركة روتانا إلدارة الفنادق احملدودة ذ.م.م. 
ment Corporation Ltd. 
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العنوان : ص.ب ٤٣٥٠٠ أبو ظبي ، اإلمارات العربية 
املتحدة 

Address: P.O.Box 43500, Abu Dhabi, 
United Arab Emirates 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا 

( 25 )

 Trade Mark No.: 14358العالمة التجارية رقم : ١٤٣٥٨ 

 In Class: 43في الصنف : ٤٣ 

 Date: 04/12/2007التاريخ : ٢٠٠٧/١٢/٠٤ 

من اجل : خدمات الفنادق ، خدمات املوتيالت ، 
توفير اإلقامة، خدمات اإلقامة املؤقتة ، خدمات 

حجز اإلقامة في الفنادق وخدمات حجز اإلقامات 
األخرى ، خدمات التخطيط وتقدمي املعلومات 

اخلاصة باإلقامة لتمضية العطالت ، خدمات ردهات 
اإلستراحة والنوادي الليلية ، خدمات املقاهي ، 

خدمات املطاعم وخدمات مطاعم الوجبات اخلفيفة 
، خدمات توفير الطعام والشراب الغير كحولي ، 

خدمات توفير أماكن املؤمترات واإلجتماعات واملعارض 
ً (تسجيل النزالء في  ، خدمات الفنادق وحتديدا

الفندق وخدمات إستالم الغرف واحلساب من النزالء 
عند املغادرة)، خدمات تقدمي معلومات الفنادق التي 

تتم ألكترونيا واملتعلقة بالفنادق ، خدمات إسداء 
املشورة والنصح املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة 

أعاله في الفئة ٤٣ 

In Respect of: services, motel services, 
provision of accommodation; temporary 
accommodation services; reservation 
for hotel accommodation and for other 
accommodation; holiday information and 
planning relating to accommodation; cock-
tail lounge and nightclub services; café 
services, restaurant and snack bar serv-
ices; catering services for the provision of 
food and drink; provision of conference, 
meeting and exhibition facilities; hotel 
check-in and check-out services; electronic 
information services relating to hotels; 
advisory and consultancy relating to the 
aforesaid. 

-In the name of: Rotana Hotel Manageباسم : شركة روتانا إلدارة الفنادق احملدودة ذ.م.م. 
ment Corporation Ltd. 

العنوان : ص.ب ٤٣٥٠٠ أبو ظبي ، اإلمارات العربية 
املتحدة 

Address: P.O.Box 43500, Abu Dhabi, 
United Arab Emirates 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا 
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( 26 )

 Trade Mark No.: 14629العالمة التجارية رقم : ١٤٦٢٩ 

 In Class: 7في الصنف : ٧ 

 Date: 18/02/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٢/١٨ 

من اجل : بنود البضائع، ضاغطات {ماكينات}، 
ضاغطات الثالجات، مكثفات الهواء، مكبس، 

ماكينات القولبة، معدات صناعة اإللكترون، أدوات 
املاكينات، مواتير كهربائية، حزم أسالك (أجزاء 

من املواتير الكهربائية)، صمامات (أجزاء من 
املاكينات)، ماكينات ترشيح، مرشحات (أجزاء من 
املاكينات أو احملركات)، مرشحات لتنظيف الهواء 

املبرد (للمحركات)، ماكينات صب بالستيك، 
ناقالت (ماكينات)، أحزمة للماكينات، ماكينات 

لف، ماكينات تغليف، خالطات كهربائية لألغراض 
املنزلية، غساالت، ماكينات عصر لغسل املالبس، 

ماكينات جتفيف، ماكينات رش الطالء، مسدسات 
رش للطالء، ماكينات طباعة، ماكينات وأجهزة 

التنظيف [كهربائية]، أجهزة الرسم على الستائر 
املدارة بالكهرباء،ماكينات الكي، ماكينات اخلياطة، 

األجهزة امليكانيكية لصناعة الدراجات، أجهزة 
التكسير، ماكينات الصباغة، ماكينات التحجيم، 
منظفات الشفط، املاكينة املنزلية لهرس البقول، 

ماكينات جتهيز العصائر، امليكانيكا الكهربية، 
احلفارات الكهربائية القابلة للحمل (باستثناء 

ساكب الفحم الكهربائي)، القابض املغناطيسي 
الكهربي فيما عدا اخلاص باملركبات اخلاصة باألرض، 

موصالت موانع التسرب [أجزاء من املاكينة]، 
ماكينات تصنيع الزبادي، ماكينات اخلبز، احملركات 
الكهربائية، فيما عدا ما يخص املركبات اخلاصة 

باألرض، ماكينات األعمال املعدنية، ماكينات الرش، 
ماكينات الهرس، ماكينات اجلرش والتكسير 

الكهربائية، ماكينات املطبخ الكهربائية اخلاصة 
باألغراض املنزلية. 

In Respect of: Items of goods , compressors 
{ machines}, compressors for refrigerators, 
air condensers, presses, moulding machines, 
electron industry equipment, machine 
tools, electric motors, wire bundles (parts of 
electric motors), valves (parts of machines), 
filtering machines, filters ( parts of machines 
or engines ), filters for cleaning cooling air 
( for engines ), pouring plastic machine , 
conveyors ( machines ), belts for machines, 
wrapping machines, packaging machines, 
electric blenders for household purposes 
, washing machines, wringing machines 
for laundry, drying machines, spray-paint 
machines, spraying guns for paint, print-
ing machines, machines and apparatus for 
cleaning [ electric ], curtain drawing devices 
electrically operated, ironing machines, 
sewing machines, mechanical devices for 
bicycle industry, crushing machines, dyeing 
machines, sizing machines, vacuum clean-
ers, household bean juice marker, beverage 
preparation machines, electromechanical, 
electric portable drills (excluding electric 
coal borer), electromagnetic clutches, other 
than for land vehicles, sealing joints [part 
of machines], yogurt making machines; 
bread machines, motors, electric, other than 
for land vehicles, metalworking machines, 
spraying machines, crushing machines, 
grinders/crushers, electric, for household 
purposes, kitchen machines, electric. 

باسم : كري اليكتريك ابليانسز، أي أن سي . أف 
جيوهاي 

In the name of: GREE ELECTRIC APPLI-
ANCES , INC. OF ZHUHAI 

العنوان : جينجي ويست روود ، كيانشان جيوهاي ، 
جيانغدوجن ، الصني 

Address: JINJI WEST ROAD, QIANSHAN 
ZHUHAI , GUANGDONG, CHINA 

عنوان التبليغ : رام اهللا، عمارة الباسل، الدور 
الثالث. ت / ٩٧٦٩٩٨٤- 

Address for Services: 
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( 27 )

 Trade Mark No.: 14630العالمة التجارية رقم : ١٤٦٣٠ 

 In Class: 9في الصنف : ٩ 

 Date: 18/02/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٢/١٨ 

من اجل : بنود البضائع الضاغطات، األقراص 
[املغناطيسية]، أجهزة معاجلة البيانات، أجهزة 

الراديو، مسجالت الشرائط، مكبرات صوت، أجهزة 
ترفيه مخصصة لالستخدام مع شاشات عرض 

خارجية، أجهزة ترفيه مخصصة لالستخدام مع 
أجهزة استقبال التليفزيون فقط، شاشات عرض 

ملونة عريضة، أجهزة الليزر الكهربائية، املقاومات 
الكهربية، الدوائر املتكاملة، أجهزة الكمبيوتر، 

أجهزة معاجلة البيانات، برامج الكمبيوتر [البرامج]، 
املسجالت، أجهزة الهاتف، أجهزة إرسال اإلشارات 

اإللكترونية، األجهزة الكهربائية الديناميكية 
للتحكم عن بعد في اإلشارات، الهوائيات، 

الكاميرات [التصوير الفوتوغرافي]، مشغالت 
التسجيل، كاشفات العمالت املعدنية املزيفة، 

أجراس اإلنذار الكهربائية، املكواة الكهربائية 
املسطحة، األسالك النحاسية، أسالك املينا 

املعزولة، اخلطوط الكهربائية األساسية (املواد 
اخلاصة باألسالك والكبالت)، األسالك الكهربائية، 
الكبالت الكهربائية، األلعاب (األجهزة اخلاصة بـ)، 

اصصة لالستخدام مع شاشات العرض اخلارجية، 
شرائط ألعاب الفيديو، أدوات اإلنقاذ، ماكينات 

النسخ [الفوتوغرافية، اإللكتروستاتي، احلراري]، 
برامج الكمبيوتر املسجلة، مسجالت الفونوغراف، 

بطاريات اإلضاءة، األسالك املغناطيسية، اسات 
احلرارية اإللكترونية، مؤشرات احلرارة، مجموعات 

أسالك كهربائية 

In Respect of: Items of goods , capacitors, 
disks [magnetic] , data processing apparatus, 
radios , tape recorders , acoustics , loud-
speakers , amusement apparatus adapted 
for use with an external display screen or 
monitor , amusement apparatus adapted 
for use with television receivers only , wide 
screen color displays , electrolysers, resist-
ances, electric , integrated circuits, comput-
ers , data processing apparatus , computer 
programs [programs], recorded , telephone 
apparatus , transmitters of electronic 
signals , electro-dynamic apparatus for 
the remote control of signals , antennas, 
cameras[photography] , record players, 
counterfeit [false] coin detectors, alarm 
bells, electric , flat irons, electric , copper 
wire, insulates , enameled wires , electricity 
mains(material for-)[wires, cables], wires, 
electric , cables, electric , games (apparatus 
for--) adapted for use with an external dis-
play screen or monitor , video game cartridg-
es , surveying instruments , photocopiers 
[photographic, electrostatic, thermic] , plugs, 
sockets and other contacts [electric connec-
tions] , disk [magnetic] , amplifiers , elec-
tronic pens [visual display units] , computer 
software recorded] , phonograph records, 
batteries for lighting , magnetic wires , 
electric temperature sensors , temperature 
indicators , temperature indicators , electric 
wire clusters. 

باسم : كري اليكتريك ابليانسز، أي أن سي . أف 
جيوهاي 

In the name of: GREE ELECTRIC APPLI-
ANCES , INC. OF ZHUHAI 

العنوان : جينجي ويست روود ، كيانشان جيوهاي ، 
جيانغدوجن ، الصني 

Address: JINJI WEST ROAD, QIANSHAN 
ZHUHAI, GUANGDONG, CHINA 

عنوان التبليغ : رام اهللا، عمارة الباسل، الدور 
الثالث. ت / ٩٧٦٩٩٨٤- 

Address for Services: 
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( 28 )

 ١٤٦٣١ :.Trade Mark Noالعالمة التجارية رقم : ١٤٦٣١ 

 ١١ :In Classفي الصنف : ١١ 

 ٢٠٠٨/٠٢/١٨ :Dateالتاريخ : ٢٠٠٨/٠٢/١٨ 

من اجل : بنود البضائع: تركيبات مكيفات 

الهواء، تركيبات وأجهزة التهوية [مكيف الهواء]، 

مسخنات الهواء، أجهزة اإلشعاع، مكثفات احلرارة، 

مجففات الغسيل الكهربائية، املراوح [مكيفات 

الهواء]، اففات الهوائية [اففات]، أجهزة 

وماكينات تنقية الهواء، أجهزة وجتهيزات الطبخ، 

مدخنة للمطابخ، سخانات ماء بالغاز، سخانات ماء 

كهربائية، فرن كهربائي مغناطيسي، أدوات الطهي 

الكهربائية، آلة توزيع ماء الشرب الكهربائية، 

الغاليات الكهربائية، مكثف رطوبة الهواء، أدوات 

الطهي بالضغط الكهربائية، مكيفات الهواء 

للسيارات، مراوح (أجزاء من تركيبات مكيفات 

الهواء)، مرشحات مكيفات الهواء، سخانات 

السيارات، مجففات الهواء، أجهزة تعقيم الهواء، 

مجففات الشعر الكهربائية، مبخرات، معقمات، 

ً من  خزانات تعقيم، مبدالت احلرارة (ليست جزءا

ماكينات)، مراوح إخراج، سخانات مياه بالطاقة 

الشمسية، لوحات كي كهربائية، سخانات 

حمامات، حارقات الغاز، أجهزة جتديد الهواء، أفران 

مايكروويف [أجهزة طهي]، تركيبات أجهزة تنقيه 

املياه، غساالت األطباق، أدوات سلق البيض، األجهزة 

الكهربائية لتحضير البيض، أجهزة البخار للوجه 

[السونا]، محمصات اخلبز، ماكينات القهوة 
الكهربائية، منظفات القدم الكهربائية، أفران اخلبز، 

أجهزة الطهي البطيء. 

In Respect of: Items of goods , air 
conditioning installations, ventilation[air-
conditioning]installations and apparatus, 
air reheaters, radiators, electric, heat 
accumulators, laundry dryers, electric , 
fans[air-conditioning], air driers [dryers], air 
purifying apparatus and machines, cooking 
apparatus and installations, extractor 
hoods for kitchens, coal gas water heaters, 
electric water heaters, electromagnetic 
oven, cooking utensils, electric, electric 
drinking water dispensers, electric 
kettles, air humidifiers, pressure cookers 
[autoclaves], electric, air conditioners for 
vehicles, fans(parts of air conditioning 
installations), filters for air conditioning, 
heater for vehicles, air dryers, air sterilizers, 
electric hair dryers, evaporators, sterilizers, 
sterilizing cupboard, heat exchangers[not 
parts of machines], exhaust fans, solar 
energy water heaters , electric iron 
pans, heaters for baths-, gas burners, air 
refreshers, microwave ovens [cooking 
apparatus], water purification installation, 
dish washers, egg boilers, electric 
appliances for making yogurt, steam facial 
apparatus [saunas], bread toasters, electric 
coffee machines, electric foot washers, 
bakers, ovens, electric slow-cookers. 

باسم : كري اليكتريك ابليانسز، أي أن سي . أف 
جيوهاي 

In the name of: GREE ELECTRIC 
APPLIANCES , INC. OF ZHUHAI 

العنوان : جينجي ويست روود ، كيانشان جيوهاي ، 
جيانغدوجن ، الصني 

Address: JINJI WEST ROAD, QIANSHAN 
ZHUHAI , GUANGDONG, CHINA 

عنوان التبليغ : رام اهللا، عمارة الباسل، الدور 
الثالث. ت / ٩٧٦٩٩٨٤- 

Address for Services: 
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( 29 )

 Trade Mark No.: 14632العالمة التجارية رقم : ١٤٦٣٢ 

 In Class: 16في الصنف : ١٦ 

 Date: 18/02/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٢/١٨ 

من اجل : بنود اخلدمات: األوراق، أوراق النسخ (أدوات 
مكتبية)، أوراق صحية، فوط ورقية، لوحات اإلعالن 
املصنوعة من الورق أو البطاقات، دفاتر املالحظات، 
اجلرائد، ورق التغليف، معدات ربط الكتب (معدات 

مكتبية)، متطلبات مكتبية ما عدا األثاث، بر صيني 
جاهز، مغلفات (أختام)، أدوات كتابة، صمغ [الصق] 

لألغراض املنزلية أو املكتبية، أدوات الرسم،، آالت 
كاتبة [كهربائية أو غير كهربائية]، مواد التدريس 

ما عدا األجهزة، مناذج وزخارف معمارية. 

In Respect of: Items of services , paper, 
copying paper ( stationery), hygienic paper, 
towels of paper, advertisement boards of 
paper or cardboard, note books, news-
paper, pictures, packing paper, bookbind-
ing apparatus (office equipment), office 
requisites, except furniture, prepared 
Chinese ink, stamps ( seals ), writing instru-
ments, gums [adhesives] for stationery or 
household purposes, drawing instruments, 
drawing materials, typewriters [electric or 
non-electric], teaching materials, except 
apparatus, architects, models, chaplets. 

باسم : كري اليكتريك ابليانسز، أي أن سي . أف 
جيوهاي 

In the name of: GREE ELECTRIC APPLI-
ANCES, INC. OF ZHUHAI 

العنوان : جينجي ويست روود ، كيانشان جيوهاي ، 
جيانغدوجن ، الصني 

Address: JINJI WEST ROAD, QIANSHAN 
ZHUHAI , GUANGDONG, CHINA 

عنوان التبليغ : رام اهللا، عمارة الباسل، الدور 
الثالث. ت / ٩٧٦٩٩٨٤- 

Address for Services: 

( 30 )

 Trade Mark No.: 14633العالمة التجارية رقم : ١٤٦٣٣ 

 In Class: 35في الصنف : ٣٥ 

 Date: 18/02/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٢/١٨ 

من اجل : بنود اخلدمات: خدمات اإلعالن لآلخرين، 
حتضير اإلعالنات ووضعها آلخرين في مجموعة 

متنوعة من الوسائط (اجلرائد والراديو واإلنترنت أو في 
كافة االحتماالت املمكنة)، 

In Respect of: Items of services , advertis-
ing services for others, namely, preparing 
and placing advertisements for others in a 
variety of media (from newspaper to radio 
to internet or all possibilities) ,
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وكاالت التصدير واالستيراد، الترويج لبيع األجهزة 
الكهربائية لآلخرين من خالل عدة وسائل، (من نقاط 

الشراء املهداة إلى توزيع املواد اإلعالنية املطبوعة 
وتوزيع الهدايا ووصوالً إلى عروض البيع اخلاصة مثل 

شراء سلعة واحلصول على أربعة، أو استخدام 
كافة االحتماالت املمكنة) والقيام بالبيع املباشر 

لآلخرين، قواعد بيانات الكمبيوتر (تنظيم املعلومات)، 
التحضير و/أو التنظيم لعروض التسعير بالنيابة عن 
اآلخرين في العطاءات، خدمات االستشارات التجارية 

املتخصصة، استشارات األعمال (املتخصصة)، اإلدارة 
(اخلدمات االستشارية لألعمال)، التحليل التسويقي 

لآلخرين، االستشارات اإلدارية (الشخصية)، 
احلسابات، تقدمي املساعدات اإلدارية فيما يتعلق 

بالتجارة والصناعة، أعمال املراجعة.

import-export agencies , promoting the 
sale of electric appliances for others by a 
variety of means (from awarding purchase 
points to distributing printed material to 
distributing gifts to holding sales special, 
such as buy one get four, or all possibili-
ties) and conducting direct sales for others; 
, computer databases (systemization of 
information into --) , preparation and/or 
co-ordination of bids on behalf of others in 
tender processes; commercial professional 
advisory services , business consultancy 
(professional --) , management (advisory 
services for business -) , marketing analy-
sis for others , management consultancy 
(personnel --) , accounting , commercial 
and industrial management assistance , 
auditing.

باسم : كري اليكتريك ابليانسز، أي أن سي . أف 
جيوهاي 

In the name of: GREE ELECTRIC APPLI-
ANCES , INC. OF ZHUHAI 

العنوان : جينجي ويست روود ، كيانشان جيوهاي ، 
جيانغدوجن ، الصني 

Address: JINJI WEST ROAD, QIANSHAN 
ZHUHAI , GUANGDONG, CHINA 

عنوان التبليغ : رام اهللا، عمارة الباسل، الدور 
الثالث. ت / ٩٧٦٩٩٨٤- 

Address for Services: 

( 31 )

 Trade Mark No.: 14634العالمة التجارية رقم : ١٤٦٣٤ 

 In Class: 37في الصنف : ٣٧ 

 Date: 18/02/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٢/١٨ 

من اجل : بنود اخلدمات: تركيب وإصالح مكيفات 
الهواء، التنجيد، تركيب وإصالح السخانات، 

تركيب املاكينات، وصيانتها وإصالحها، تركيب 
وإصالح األجهزة الكهربائية، تركيب وإصالح أجهزة 

التجميد، تركيب أجهزة الكمبيوتر، وصيانتها 
وإصالحها، تركيب املاكينات املكتبية وصيانتها 

وإصالحها، القضاء على التداخل بني األجهزة 
الكهربائية، تنظيف املالبس. 

In Respect of: Items of services, air condi-
tioning apparatus installation and repair, 
upholstering, heating equipment instal-
lation and repair, machinery installation, 
maintenance and repair, electric appliances 
installation and repair, freezing equipment 
installation and repair, computer hardware 
installation, maintenance and repair, office 
machines and equipment installation, main-
tenance and repair, interference suppression 
in electrical apparatus, cleaning of clothing. 
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باسم : كري اليكتريك ابليانسز، أي أن سي . أف 
جيوهاي 

In the name of: GREE ELECTRIC APPLI-
ANCES , INC. OF ZHUHAI 

العنوان : جينجي ويست روود ، كيانشان جيوهاي ، 
جيانغدوجن ، الصني 

Address: JINJI WEST ROAD, QIANSHAN 
ZHUHAI , GUANGDONG, CHINA 

عنوان التبليغ : رام اهللا، عمارة الباسل، الدور 
الثالث. ت / ٩٧٦٩٩٨٤- 

Address for Services: 

( 32 )

 Trade Mark No.: 14729العالمة التجارية رقم : ١٤٧٢٩ 

 In Class: 3في الصنف : ٣ 

 Date: 17/03/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٣/١٧ 

من اجل : املستحضرات اخلاصة بتبييض األقمشة 
وغيرها من املواد التي تستخدم في غسيل وكي 

املالبس ، مستحضرات التنظيف والصقل والفرك 
والكشط ، الصابون ، املواد العطرية، الزيوت 

االساس، مستحضرات التجميل (الكوزمتيك)، 
غسول الشعر، الشامبو ومنعم الشعر، جل 

وكرميات احلالقة، مستحضرات تنظيف األسنان 

In Respect of: Bleaching preparations 
and other substances for laundry use; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions, shampoos and 
conditioners; shaving creams and gels; 
dentifrices 

باسم : كواليتي سيجاريت & توباكو اوف كندا 
انك. 

In the name of: Quality Cigarette & To-
bacco of Canada Inc. 

العنوان : ٤ سوفيغنون , كيركالند , بروفينس اوف 
كوبيك , كندا اتش٩اتش ٥ايه٥ 

Address: 4 Sauvignon, Kirkland, Province 
of Quebec, Canada H9H 5A5 

 AGIP - TMP Agents/ P.O : عنوان التبليغ
 Al-Beereh ٣٨٠٠ Box

Address for Services: 

( 33 )

 Trade Mark No.: 14892العالمة التجارية رقم : ١٤٨٩٢ 

 In Class: 38في الصنف : ٣٨ 

 Date: 20/04/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٤/٢٠ 
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 In Respect of: Broadcasting Radioمن اجل : االذاعة بالراديو 

باسم : شركة اخلليج لالنتاج الفني املساهمة 
اخلصوصية احملدودة 

In the name of: Sharekat Alkhalij Lelentaj 
Alfany Almosahama Alkhososeyah Almah-
doda 

 Address: Alkhalil / Sharea Ras Aljorahالعنوان : اخلليل / شارع راس اجلورة 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : اخلليل / شارع راس اجلورة 

( 34 )

 Trade Mark No.: 15092العالمة التجارية رقم : ١٥٠٩٢ 

 In Class: 7في الصنف : ٧ 

 Date: 23/06/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٦/٢٣ 

من اجل : االالت وأدوات االالت، االت قص املفاتيح، 
االت نسخ املفاتيح املطابقة، اجزاء ولوازم للبضائع 

املذكورة اعاله. 

In Respect of: Machine and machine tools; 
Key Cutting machines; Key duplicators; 
parts and fittings for the aforesaid goods; 
all included in class 7 

 .In the name of: Mul-T-Lock Ltdباسم : مول-تي-لوك مليتد. 

العنوان : مول-تي-لوك بارك، هآزموت بوليفارد، ص 
ب ٦٣٧ يافن ٨١١٠٤، اسرائيل 

Address: Mul-T-Lock Park, Ha>Azmaut 
Blvd., POB 637 Yavne 81104, Israel 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 

( 35 )

 Trade Mark No.: 15093العالمة التجارية رقم : ١٥٠٩٣ 

 In Class: 17في الصنف : ١٧ 

 Date: 23/06/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٦/٢٣ 

من اجل : صمامات مطاطية او خيوط مقساة (ال 
حتتوي على عناصر آلية)، مراسي، وصالت لألنابيب 

(ليست من املعدن)، 

In Respect of: Valves of rubber or vulcan-
ized fiber (not including machine ele-
ments); gaskets; junctions for pipes (not of 
metal); 
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صناديق التعبئة، صناديق تعبئة السطوانات املكبس 
الهيدرولي املستعمل في االت واجهزة استخراج 

املعادن واالت واجهزة البناء واالت وأجهزة التحميل 
والتنزيل والطائرة والسفن واملركبات االرضية، صناديق 

تعبئة للموطورات الهيدرولية املستعملة في االت 
واجهزة استخراج املعادن واالت واجهزة البناء واالت 

واجهزة التحميل والتنزيل والطائرات والسفن 
واملركبات االرضية، صناديق التحميل للمضخات 

الهيدرولية املستعملة في االت واجهزة استخراج 
املعادن واالت واجهزة البناء واالت واجهزة التحميل 

والتنزيل والطائرات والسفن واملركبات االرضية، 
صناديق التعبئة ملمتص الصدمات الهيدرولي 

(لالالت وليس للمركبات االرضية)، صناديق التعبئة 
لصمامات الغاز املنظمة (لالالت وليس للمركبات 

االرضية)، صناديق التعبئة للممتص الصدمات 
الهيدرولي (للمركبات االرضية)، صناديق التعبئة 

لصممات الغاز املنظمة (للمركبات االرضية)، 
حلقات منع تسرب الزيت، حلقات منع تسرب 

الزيت السطوانات املكبس الهيدرولي املستعمل 
في االت واجهزة استخراج املعادن واالت واجهزة 

البناء واالت واجهزة التحميل والتنزيل والطائرات 
والسفن واملركبات االرضية، حلقات منع تسرب الزيت 

للموطورات الهيدرولية املستعملة في االت واجهزة 
استخراج املعادن وآالت وأجهزة البناء واالت واجهزة 

التحميل والتنزيل والطائرات والسفن واملركبات 
االرضية، حلقات منع تسرب الزيت للمضخات 

الهيدرولية املستعملة في االت واجهزة استخراج 
املعادن واالت واجهزة البناء واالت واجهزة التحميل 

والتنزيل والطائرات والسفن واملركبات االرضية، 
حلقات منع تسرب الغاز ملمتص الصدمات الهيدرولي 
(لالالت وليس للمركبات االرضية)، حلقات منع تسرب 

الزيت للممتص الصدمات الهيدرولي (للمركبات 
االرضية)، موانع التسرب، موانع التسرب لصمامات 

الغاز املنظمة (لالالت وليس للمركبات االرضية)، 
موانع التسرب لصمامات الغاز املنظمة (للمركبات 

االرضية)، جميعها مشمولة في الصنف ١٧.

packings; packings for hydraulic cylinders 
for use in mining machines and apparatus, 
construction machines and apparatus, 
loading-unloading machines and apparatus, 
aircraft, vessels and land vehicles; pack-
ings for hydraulic motors for use in mining 
machines and apparatus, construction 
machines and apparatus, loading-unloading 
machines and apparatus, aircraft, vessels 
and land vehicles; packings for hydraulic 
pumps for use in mining machines and 
apparatus, construction machines and 
apparatus, loading-unloading machines 
and apparatus, aircraft, vessels and land 
vehicles; packings for hydraulic shock 
absorbers (machine elements not for 
land vehicles); packings for gas dampers 
(machine elements not for land vehicles); 
packings for hydraulic shock absorbers (for 
land vehicles); packings for gas dampers 
(for land vehicles); oil seals; oil seals for hy-
draulic cylinders for use in mining machines 
and apparatus ,construction machines and 
apparatus, loading-unloading machines 
and apparatus, aircraft, vessels and land 
vehicles; oil seals for hydraulic motors for 
use in mining machines and apparatus, 
construction machines and apparatus, 
loading-unloading machines and appara-
tus, aircraft, vessels and land vehicles; oil 
seals for hydraulic pumps for use in mining 
machines and apparatus, construction 
machines and apparatus, loading-unloading 
machines and apparatus, aircraft, vessels 
and land vehicles; oil seals for hydraulic 
shock absorbers (machine elements not for 
land vehicles); oil seals for hydraulic shock 
absorbers (for land vehicles); seals; seals 
for gas dampers (machine elements not for 
land vehicles); seals for gas dampers (for 
land vehicles); all included in class 17.

باسم : كايابا اندستري كو. مليتد.، (كايابا كوغيو 
كابوشيكي كايشا) 

In the name of: KAYABA INDUSTRY CO., 
LTD., (KAYABA KOGYO KABUSHIKI KAISHA) 

العنوان : ورلد تريد سنتر بلدينغ، ٤-١، هماماتسو-
كو، ٢ كوم، ميناتو-كو، طوكيو، اليابان 

Address: World Trade Center Bldg., 4-1, 
Hamamatsu-Cho, 2 Chome, Minato-Ku, 
Tokyo, Japan 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 
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( 36 )

 Trade Mark No.: 15110العالمة التجارية رقم : ١٥١١٠ 

 In Class: 5في الصنف : ٥ 

 Date: 26/06/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٦/٢٦ 

من اجل : مستحضرات ومواد صيدلية ملعاجلة ومنع 
االمراض واالضطرابات املتعلقة بالبول والبروستات. 

In Respect of: Pharmaceutical prepara-
tions and substances to treat and prevent 
urological and prostate diseases and 
disorders 

 .In the name of: SmithKline Beecham p.l.cباسم : سميثكالين بيتشام بي.ال.سي. 

العنوان : ٩٨٠ غريت ويست رود، برنتفورد، 
ميدلسكس، تي و٨ ٩اي بي، اجنلترا 

Address: 980 Great West Road, Brentford, 
Middlesex, TW8 9EP, England 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 

( 37 )

 Trade Mark No.: 15204العالمة التجارية رقم : ١٥٢٠٤ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 14/07/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٧/١٤ 

من اجل : القهوة ، كاكاو، مواد القهوة ، موكا 
َو أشربة أساسها  (قهوة)، قهوة متنوعة ، قهوة أ
كاكاو؛ التابيوكا، نخيل هند ؛ املعكرونة ، فطائر 

، مكرونة ؛ األرزاق , بيتزا؛ البسكويت، الصوص،  حلمِ
نات، كعكات صغيرة، فطائر،  جّ عَ بسكويتات ويفر، مُ

كعك ؛ معجنات ؛ احللويات؛ العسل , نكهات 
لألطعمةِ ؛ الصلصة ، مايونيز، خردل، صلصات، 

، حتضيرات  ، خلّ ، صلصات طماطةِ صلصات سلطةِ
، توابل، خميرة، مسحوق  عطرية لألطعمةِ واألشربةِ

ميد ، نشا؛ نفخ عجني، فانيال؛ طحنيِ، دقيق سّ
 

In Respect of: Coffee, cocoa, artificial cof-
fee, mocha (coffee), coffee substitutes, 
coffee or cocoa-based beverages; tapioca, 
sago; macaroni, meat pies, vermicelli; 
breads, pitas, pizzas; biscuits, crackers, 
wafers, pastries, petit-fours, tarts, cakes; 
desserts made of flour; puddings; honey, 
propolis; flavourings for foods; ketchup, 
mayonnaise, mustard, sauces, salad sauces, 
tomato sauces, vinegars, aromatic prepara-
tions for foods and beverages, spices, yeast, 
baking-powder, vanillas; any kind of flour, 
semolina, starch; 



26العــــدد األول

ر ؛ الشاي ، شاي مجمد ؛ احللويات،  كّ ر، بودرة سُ كّ سُ
نتَجات  د، (حلوى)، شوكوالتة، مُ حلوى، لنب مجمّ

نتَجاتُ مغطى بشوكوالتهِ وحلوى،  شوكوالتية ، مُ
حلويات لتَزيني أشجارِ عيد امليالدِ، أشربة أساسها 

لْك، آيس كرمي، ثلوج صاحلة لألكل  شوكوالته ؛ عَ
)، شعير  لى وقَصفَ حنطةً ؛ امللح، رزّ , بلقور (غَ

للغذاءِ ؛ مشهيات مصنوعة من احلبوبِ والطحنيِ 
حقَ الشوفانَ ،  صَ ذرةً وحنطةَ ، رقائق ذرةِ، سَ ، حمّ

حبوب للفطورِ

sugar, powdered sugar; teas, iced-teas; 
confectioneries, Turkish delight, frozen 
yoghurt, (confectionery), chocolates, 
chocolate products, products covered with 
chocolate and candy, confectioneries for 
decorating Christmas trees, chocolate-
based beverages; chewing-gum, ice creams, 
edible ices; salt, rice, bulgur (boiled and 
pounded wheat), malt for food; appetizers 
made of cereal and flour, roasted corn and 
wheat, crisps, corn flakes, crushed oats, 
cereal for breakfast.

باسم : سيلكلير جي أي دي أي ساناى في أي 
تايكرت ليمتد سيركتي 

In the name of: CELIKLER GIDA SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI 

العنوان : اورجانيز ساناي بوجليزي سيالل دوجان 
بيولفاري نو: ٣ باسبينار جازيانتب تركيا. 

Address: 2.Organize Sanayi Bolgesi Celal 
Dogan Bulvari No:3 Baspinar Gaziantep 
TURKIYE 

عنوان التبليغ : رام اهللا عمارة الباسل ط٣ ت 
 ٠٥٩٧٦٩٨٨٤

Address for Services: 

( 38 )

 Trade Mark No.: 15211العالمة التجارية رقم : ١٥٢١١ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 15/07/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٧/١٥ 

 In Respect of: ICE CREAMمن اجل : البوظة 

 In the name of: SHARIKAT MASNA REBHYباسم : شركة مصنع ربحي الكرد للبوظة 
ALKURD LEL BOUTHA 

العنوان : اخلليل - ضاحيةالرامة - تلفون : ٠٢-
 ٢٢٢٠١٤٨

Address: AL - KHALEEL - DAHIAT HARAM 
ALRAMEH -TEL: 02-2220148 

عنوان التبليغ : اخلليل - ضاحيةالرامة - تلفون : 
 ٠٢-٢٢٢٠١٤٨

Address for Services: 
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( 39 )

 Trade Mark No.: 15247العالمة التجارية رقم : ١٥٢٤٧ 

 In Class: 42في الصنف : ٤٢ 

 Date: 31/07/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٧/٣١ 

من اجل : اخلدمات العلمية والتكنلوجية وما 
يتبعا من بحث وتصميم وتطوير اجهزة احلاسوب 

وانظمتة وبرامجه 

In Respect of: scientific services and 
technology and whatever is related from 
research designa development of comuter 
systems a programming 

-In the name of: Sharket Intgrated Informaباسم : شركة انتجاريتد انفورميشن سيستم 
tion System 

العنوان : نابلس - رفيديا - شارع االكادميية ت: 
 ٢٣٤٠١٠٢

Address: nablus- rafedia - sharea al-
akademia - tel:2340102 

عنوان التبليغ : نابلس - رفيديا - شارع االكادميية ت: 
 ٢٣٤٠١٠٢

Address for Services: nablus- rafedia - sha-
rea al-akademia - tel:2340102 

( 40 )

 Trade Mark No.: 15277العالمة التجارية رقم : ١٥٢٧٧ 

 In Class: 7في الصنف : ٧ 

 Date: 06/08/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٨/٠٦ 

 In Respect of: all goods in class 7من اجل : أجهزة وآالت التنظيف 

باسم : شركة فريش اليكتريك لألجهزة املنزلية 
ش.م.م شركة مساهمة مصرية 

In the name of: Fresh Electric for Home 
appliances S.A.E 

العنوان : املنطقة الصناعية ( ٢ a ) القطعة رقم 
(٦ – ٧ ) ٢ أ شرق – محافظة الشرقية مدينة 

العاشر من رمضان – الشرقية. 

Address: Industrial Zone (A2) Area No. 
7-6 2a East, Sharqia Governorate, 10th of 
Ramadan City, Egypt 

عنوان التبليغ : رام اهللا عمارة الباسل ط٣ ت 
 ٠٥٩٧٦٩٨٨٤

Address for Services: 
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( 41 )

 Trade Mark No.: 15278العالمة التجارية رقم : ١٥٢٧٨ 

 In Class: 11في الصنف : ١١ 

 Date: 06/08/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٨/٠٦ 

من اجل : كل أنواع مراوح التهوية ، الثالجات، الغاليات 
الكهربائية ، السخانات الكهربائية، السخان الذي 
يعمل بالغاز ، مواقد امليكروويف (أجهزة الطهرى)، 

مواقد (أجهزة تكييف الهواء)، أجهزة الشفط ، آالت 
التجفيف الكهربائية للغسيل. 

In Respect of: all goods in class 11 

باسم : شركة فريش اليكتريك لألجهزة املنزلية 
ش.م.م شركة مساهمة مصرية 

In the name of: Fresh Electric for Home 
appliances S.A.E 

العنوان : املنطقة الصناعية ( ٢ a ) القطعة رقم 
(٦ – ٧ ) ٢ أ شرق – محافظة الشرقية مدينة 

العاشر من رمضان – الشرقية. 

Address: Industrial Zone (A2) Area No. 
7-6 2a East, Sharqia Governorate, 10th of 
Ramadan City, Egypt 

عنوان التبليغ : رام اهللا عمارة الباسل ط٣ ت 
 ٠٥٩٧٦٩٨٨٤

Address for Services: 

( 42 )

 Trade Mark No.: 15308العالمة التجارية رقم : ١٥٣٠٨ 

 In Class: 5في الصنف : ٥ 

 Date: 18/08/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٨/١٨ 

من اجل: املستحضرات الصيدلية والبيطرية 
والصحية، مواد احلمية املعدة لالستعمال الطبي، 

أغذية األطفال، اللصوق الطبية ومواد التضميد، املواد 
اخلاصة بحشو األسنان والشمع الطبي، املطهرات، 

املستحضرات املستعملة في ابادة الهوام واحليوانات 
واحلشرات الضارة والفطريات واألعشاب الضارة 

In Respect of: Pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations; dietetic sub-
stances adapted for medical use, food for 
babies; plasters, materials for dressings; 
materials for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides 
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 .In the name of: Pharma International Coباسم : الشركة الدولية للدواء 

 Address: P.O. Box: 334, Amman 11941, Jordanالعنوان : ص ب: ٣٣٤ , عمان ١١٩٤١, االردن 

 AGIP - TMP Agents/ P.O : عنوان التبليغ
 Al-Beereh ٣٨٠٠ Box

Address for Services: 

( 43 )

 Trade Mark No.: 15360العالمة التجارية رقم : ١٥٣٦٠ 

 In Class: 5في الصنف : ٥ 

 Date: 03/09/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٩/٠٣ 

من اجل: املستحضرات الصيدلية والبيطرية 
والصحية. مواد احلمية الغذائية اصصة لالستعمال 

الطبي وطعام االطفال. اللصقات ومواد التضميد. 
مواد حلشو األسنان وشمع لالسنان. املطهرات. 
مستحضرات للقضاء على احلشرات الطفيلية، 

مبيدات الفطريات ومبيدات احلشائش الضارة 

In Respect of: Pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations. Dietetic sub-
stances adapted for medical use, food for 
babies. Plasters, materials for dressings. 
Material for stopping teeth, dental wax. 
Disinfectants. Preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 

 In the name of: Hexal AGباسم : هيكسال اي جي 

العنوان : اندستريشتراس ٢٥، ٨٣٦٠٧ هولزكيرشن، 
املانيا 

Address: Industriestrasse 25, 83607 Holz-
kirchen, Germany 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 

(44)

 Trade Mark No.: 15381العالمة التجارية رقم : ١٥٣٨١ 

 In Class: 32في الصنف : ٣٢ 

 Date: 09/09/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٩/٠٩ 
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من اجل : مياه معدنية وغازية وسائر املشروبات 
غير الكحولية؛ مشروبات مستخلصة من 

الفواكه وعصائر الفواكه؛ الشراب املركز وسائر 
املستحضرات لعمل املشروبات 

In Respect of: Mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks; fruit drinks 
and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages 

باسم : شركة حلواني أخوان (شركة مساهمة 
سعودية) 

In the name of: Halwani Brothers Co. 
(Saudi Joint Stock Company) 

العنوان : جدة، طريق بترومني، امالك الشركة، 
ص. ب ٦٩٠، الرمز البريدي ٢١٤٢١، اململكة العربية 

السعودية 

Address: Jeddeh Petromin Road, Company 
Properties, P.O. Box 690, Code 21421, 
Saudi Arabia 

عنوان التبليغ : بيت ساحور - الضفة الغربية 
ص.ب. ١٨٢ 

Address for Services: 

( 45 )

 Trade Mark No.: 15382العالمة التجارية رقم : ١٥٣٨٢ 

 In Class: 29في الصنف : ٢٩ 

 Date: 09/09/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٩/٠٩ 

من اجل : اللحوم واألسماك وحلوم الدواجن والصيد؛ 
خالصات اللحم؛ الفواكة واخلضروات احملفوضة 
واففة واملطهوة؛ هالم جيلي ومربيات وفواكة 

مطبوخة بالسكر؛ البيض؛ اللنب ومنتجات األلبان؛ 
الزيوت والدهون املعدة لالكل؛ األغذية احملفوظة، 

الالت، الطحينة 

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; preserved foods, pick-
les, tahina (liquid food made from sesame) 

باسم : شركة حلواني أخوان (شركة مساهمة 
سعودية) 

In the name of: Halwani Brothers Co. 
(Saudi Joint Stock Company) 

العنوان : جدة، طريق بترومني، امالك الشركة، 
ص. ب ٦٩٠، الرمز البريدي ٢١٤٢١، اململكة العربية 

السعودية 

Address: Jeddeh Petromin Road, Company 
Properties, P.O. Box 690, Code 21421, 
Saudi Arabia 

عنوان التبليغ : بيت ساحور - الضفة الغربية 
ص.ب. ١٨٢ 

Address for Services: 
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( 46 )

 Trade Mark No.: 15383العالمة التجارية رقم : ١٥٣٨٣ 

 In Class: 31في الصنف : ٣١ 

 Date: 09/09/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٩/٠٩ 

من اجل : احلاصالت الزراعية ومنتجات البساتني 
والغابات والغالل غير الواردة في فئات اخرى؛ 

احليوانات احلية والفواكة واخلضروات الطازجة؛ 
البذورة والنباتات والزهور الطبيعية؛ املواد الغذائية 

اخلاصة باحليوانات، والشعير والقمح 

In Respect of: Agricultural, horticultural 
and forestry products and grains not in-
cluded in other classes; live animals; fresh 
fruits and vegetables; seeds, natural plants 
and flowers; foodstuffs for animals, malt 
and wheat 

باسم : شركة حلواني أخوان (شركة مساهمة 
سعودية) 

In the name of: Halwani Brothers Co. 
(Saudi Joint Stock Company) 

العنوان : جدة، طريق بترومني، امالك الشركة، 
ص. ب ٦٩٠، الرمز البريدي ٢١٤٢١، اململكة العربية 

السعودية 

Address: Jeddeh Petromin Road, Company 
Properties, P.O. Box 690, Code 21421, 
Saudi Arabia 

عنوان التبليغ : بيت ساحور - الضفة الغربية 
ص.ب. ١٨٢ 

Address for Services: 

( 47 )

 Trade Mark No.: 15405العالمة التجارية رقم : ١٥٤٠٥ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 15/09/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٩/١٥ 

 In Respect of: biscuit , cakes , sweetsمن اجل : بسكويت ، كعك وحلوى 

-In the name of: sharekat al hamam leseباسم : شركة احلمام لصناعة املواد الغذائية 
naet al mwad al ghizaea 
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العنوان : نابلس _ املنطقة الصناعية / ـ : 
 ٠٩٢٣١١١٧٢

Address: nablus - al mantika al senaia tel : 
092311172 

عنوان التبليغ : نابلس _ املنطقة الصناعية / ـ : 
 ٠٩٢٣١١١٧٢

Address for Services: nablus - al mantika al 
senaia tel : 092311172 

( 48 )

 Trade Mark No.: 15407العالمة التجارية رقم : ١٥٤٠٧ 

 In Class: 32في الصنف : ٣٢ 

 Date: 16/09/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٩/١٦ 

 In Respect of: Juiceمن اجل : العصائر 

-In the name of: Samir Hasak Tayeh Alباسم : سمير حسن تايه الشاللدة 
Shalaldeh 

 Address: Saeer - City Centerالعنوان : سعير - وسط البلد 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : سعير - وسط البلد - محل سمير 

( 49 )

 Trade Mark No.: 15420العالمة التجارية رقم : ١٥٤٢٠ 

 In Class: 35في الصنف : ٣٥ 

 Date: 22/09/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٩/٢٢ 

من اجل : اجلمع، ملصلحة الغير، مجموعة من 
البضائع لتمكني الزبائن من معاينة وشراء تلك 
البضائع – وذلك يشمل املستحضرات اخلاصة 

بتبييض األقمشة وغيرها من املواد التي تستخدم 
في غسيل وكي املالبس ، مستحضرات التنظيف 

والصقل والفرك والكشط ، الصابون ، املواد 
العطرية والزيوت العطرية ومستحضرات التجميل 

(الكوزمتيك) وغسول الشعر ومستحضرات 
تنظيف األسنان واجللود املدبوغة وتقليدها واملنتجات 

املصنوعة من هذه املواد غير املصنفة ضمن فئات 
أخرى ، جلود احليوانات سواء كانت مدبوغة أو غير 

مدبوغة ، صناديق الثياب وحقائب السفر ، الشماسي 
واملظالت وعصي املشي، السياط وأطقم اخليل 

والسروج و املالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس 

In Respect of: The bringing together, for 
the benefit of others, of a variety of goods 
enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods – with respect 
to bleaching preparations and other sub-
stances for laundry use, cleaning, polish-
ing, scouring and abrasive preparations, 
soaps, perfumery, essential oils, cosmet-
ics, hair lotions, dentifrices, 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 sad-
dlery, clothing, footwear, headgear 
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باسم : سي بي ام كريتيف براندز ماركن جي ام بي 
اتش 

In the name of: CBM Creative Brands 
Marken GmbH 

العنوان : كاالندرغاسه ٤, سي اتش-٨٠٤٥ زيورخ, 
سويسرا 

Address: Kalandergasse 4, CH-8045 Zurich, 
Switzerland 

 AGIP - TMP Agents/ P.O : عنوان التبليغ
 Al-Beereh ٣٨٠٠ Box

Address for Services: 

( 50 )

 Trade Mark No.: 15427العالمة التجارية رقم : ١٥٤٢٧ 

 In Class: 5في الصنف : ٥ 

 Date: 24/09/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٩/٢٤ 

من اجل : تركيبات صيدالنية ملعاجلة السرطان 
واخللل في املناعة 

In Respect of: Pharmaceutical compositions 
for treating cancer and immune disorders 

 .In the name of: SuperGen, Incباسم : سوبرغني ، إنك. 

العنوان : ٤١٤٠ دبلن روود بوليفارد ، سويت ٢٠٠ 
دبلن، سي آ ٩٤٥٦٨ ، الواليات املتحدة األمريكية  

Address: 4140 Dublin Blvd., Suite 200 Dublin, 
CA 94568, United States of America (USA) 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا 

( 51 )

 Trade Mark No.: 15428العالمة التجارية رقم : ١٥٤٢٨ 

 In Class: 5في الصنف : ٥ 

 Date: 24/09/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٩/٢٤ 

من اجل : مستحضرات ومواد صيدلية وطبية، 
لقاحات 

In Respect of: Pharmaceutical and medici-
nal preparations and substances; vaccines 

باسم : غالكسو ويلكام مانيوفاكتشورينغ بي تي 
أي مليتد. 

In the name of: Glaxo Wellcome Manufac-
turing PTE LTD. 

العنوان : ١ بايونير سيكتور ١، يورنغ، سنغافورة، 
٦٢٨٤١٣، سنغافورة 

Address: 1 Pioneer Sector 1, Jurong, Singa-
pore, 628413, Singapore 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 
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 ( 52 )

 Trade Mark No.: 15429العالمة التجارية رقم : ١٥٤٢٩ 

 In Class: 5في الصنف: ٥ 

 Date: 24/09/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٩/٢٤ 

من اجل: مستحضرات ومواد صيدلية وطبية، 
لقاحات 

In Respect of: Pharmaceutical and medici-
nal preparations and substances; vaccines 

باسم: غالكسو ويلكام مانيوفاكتشورينغ بي تي 
أي مليتد. 

In the name of: Glaxo Wellcome Manufac-
turing PTE LTD. 

العنوان : ١ بايونير سيكتور ١، يورنغ، سنغافورة، 
٦٢٨٤١٣، سنغافورة 

Address: 1 Pioneer Sector 1, Jurong, Singa-
pore, 628413, Singapore 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 

( 53 )

 Trade Mark No.: 15434العالمة التجارية رقم : ١٥٤٣٤ 

 In Class: 5في الصنف : ٥ 

 Date: 25/09/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٩/٢٥ 

من اجل : املستحضرات الصيدلية والبيطرية، 
املستحضرات الصحية الهداف طبية، مواد احلمية 
الغذائية املعدة لالستعمال الطبي وطعام للرضع، 

طعام للرضع على شكل بودرة للخلط وكمنتج 
جاهز لالكل، مواد احلمية الغذائية للرضع واالطفال 
وللمرضى العاجزين، غذاء يعطى باحلقن، اللصقات 

ومواد التضميد، مواد حلشو األسنان والشمع 
لالسنان واملطهرات، مستحضرات للقضاء على 
احلشرات الطفيلية، مبيدات الفطريات، مبيدات 

االعشاب الضارة، جميعها مشمولة في الصنف ٥ 

In Respect of: Pharmaceutical and veteri-
nary preparations; sanitary preparations 
for medical purposes; dietetic substances 
adapted for medical use, food for babies; 
food for babies in powder form to mix and 
as finished product; dietetic substances 
for babies, infants and invalids; nutriment 
to be given by probes; plasters, materials 
for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax, disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides; 
all included in class 5 

 In the name of: Humana GmbHباسم : هيومانا جي ام بي اتش 

العنوان : بيلفيلدر شتراس ٦٦، ٣٢٠٥١ هيرفورد، 
املانيا 

Address: Bielefelder Strasse 66, 32051 
Herford, Germany 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 
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( 54 )

 Trade Mark No.: 15436العالمة التجارية رقم : ١٥٤٣٦ 

 In Class: 18في الصنف : ١٨ 

 Date: 28/09/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٩/٢٨ 

من اجل : املواد املصنوعة من اجللود او اجللود املقلدة، 
العلب، احلقائب، حقائب اليد، حقائب السفر القماشية، 

حقائب اخلصر، احملافظ، احملافظ اجللدية املسطحة، حقائب 
األوراق والوثائق، محافظ اجليب، حمالة املقاتيح، حقائب 

السفر، اجلزادين، محافظ اجليب لالوراق النقدية، سالسل 
املفاتيح، الشماسي، املظالت اخلفيفة للوقاية من 

الشمس، العكازات، عصي املشي، علب وحامالت بطاقات 
االعتماد، حقائب الظهر، حقائب املدرسة، حقائب الكتب 

املدرسية، حقائب النقل، احلقائب الرياضية، احلقائب 
الصوفية ، حقائب النقود، حقائب الكتف، احزمة الكتف، 

علب املفاتيح، اغلفة دفاتر الشيكات، القطع واالجزاء 
للبضائع املذكورة، جميعها الداخلة في الصنف ١٨ 

In Respect of: Articles made of leather 
or imitation leather; cases, bags, beach 
bags, handbags, holdalls, waist bags, 
pouches, briefcases, portfolios, wal-
lets, key holders, luggage, purses, 
billfolds, key fobs, umbrellas, parasols, 
canes, walking sticks, credit card cases 
and holders, backpacks, school bags, 
satchels, tote bags, sports bags, duffle 
bags, bags for money, shoulder bags, 
shoulder belts, key cases, cheque book 
cases, parts and fittings for the aforesaid 
goods; all included in Class 18 

 In the name of: Walton Internationalباسم : والتون انترناشيونال ملتد 
Limited 

العنوان : ص ب: ١٥٨٦, جورج تاون , جراند كاميان, جزر 
كاميان 

Address: P.O. Box: 1586, George Town, 
Grand Cayman, Cayman Islands 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
 Al-Beereh ٣٨٠٠

Address for Services: 

( 55 )

 Trade Mark No.: 15437العالمة التجارية رقم : ١٥٤٣٧ 

 In Class: 25في الصنف : ٢٥ 

 Date: 28/09/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٩/٢٨ 

من اجل : املالبس، لباس القدم، اغطية الرأس، اجلاكيتات، 
اجلينز، البنطلونات، البنطلونات القصيرة، عصابة 

املعصم، القمصان، القمصان غير الرسمية، املالبس 
اخلارجية غير الرسمية ، قمصان ”تي – شيرت“، 

الباليز، التنانير، الصدرات، املعاطف، كنزات الرياضني ، 
البسة السباقات،االلبسة الرياضية، البسة اجلمنازيوم، 

الفساتني، الستر املعرقة، اغطية البرك، الستر الصوفية، 
املالبس الداخلية، عصابات الرأس، اخلوذ، الطواقي، 

In Respect of: Clothing, footwear, head-
gear; jackets, jeans, trousers, shorts, 
wristbands, shirts, casual shirts, casual 
outerwear, T-shirts, blouses, skirts, 
waistcoats, coats, sweatshirts, track-
suits, sportswear, gym suits, dresses, 
sweaters, tank tops, cardigans, under-
wear, headbands, caps, hats, 
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االوشحة، ربطات العنق، اجلوارب، االحزمة، ادوات تدفئة 
االرجل، اكسية الساق املصنوعة من اجللد او القماش، 
اجلوارب، املشدات، الصديريات، االحذية، اجلزم، الشباشب

scarves, ties, socks, belts, legwarmers, 
leggings, stockings, tights, brassieres, 
shoes, boots, slippers

 In the name of: Walton Internationalباسم : والتون انترناشيونال ملتد 
Limited 

العنوان : ص ب: ١٥٨٦, جورج تاون , جراند كاميان, جزر 
كاميان 

Address: P.O. Box: 1586, George Town, 
Grand Cayman, Cayman Islands 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
 Al-Beereh ٣٨٠٠

Address for Services: 

(56 )

 Trade Mark No.: 15438العالمة التجارية رقم : ١٥٤٣٨ 

 In Class: 35في الصنف : ٣٥ 

 Date: 28/09/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٩/٢٨ 

من اجل : خدمات البيع باجلملة واملفرق املتعلقة 
بساعات اليد، الساعات، لباس العني، املواد املصنوعة 

من اجللود او اجللود املقلدة، العلب، احلقائب، حقائب 
الشواطىء ، حقائب اليد، حقائب السفر القماشية، 

حقائب اخلصر، احملافظ، احملافظ اجللدية املسطحة، 
حقائب األوراق والوثائق، محافظ اجليب، حمالة 

املقاتيح، حقائب السفر، اجلزادين، محافظ اجليب 
لالوراق النقدية، سالسل املفاتيح، الشماسي، 

املظالت اخلفيفة للوقاية من الشمس، العكازات، 
عصي املشي، علب وحامالت بطاقات االعتماد، 

حقائب الظهر، حقائب املدرسة، حقائب الكتب 
املدرسية، حقائب النقل، احلقائب الرياضية، احلقائب 

الصوفية ، حقائب النقود، حقائب الكتف، احزمة 
الكتف، علب املفاتيح، اغلفة دفاتر الشيكات، 

القطع واالجزاء للبضائع املذكورة، االضافات االنيقة، 
املالبس، لباس القدم، اغطية الرأس، اجلاكيتات، اجلينز، 
البنطلونات، البنطلونات القصيرة، عصابة املعصم، 
القمصان، القمصان غير الرسمية، املالبس اخلارجية 

غير الرسمية ، قمصان ”تي – شيرت“، الباليز، 
التنانير، الصدرات، املعاطف، كنزات الرياضني ، البسة 

السباقات،االلبسة الرياضية، البسة اجلمنازيوم، 
الفساتني، الستر املعرقة، اغطية البرك، الستر 

الصوفية، املالبس الداخلية، عصابات الرأس، اخلوذ، 
الطواقي، االوشحة، ربطات العنق، اجلوارب، االحزمة، 

In Respect of: Retailing and wholesal-
ing services relating to watches, clocks, 
eyewear, articles made of leather or 
imitation leather, cases, bags, beach bags, 
handbags, holdalls, waist bags, pouches, 
briefcases, portfolios, wallets, key hold-
ers, luggage, purses, billfolds, key fobs, 
umbrellas, parasols, canes, walking sticks, 
credit card cases and holders, back-
packs, school bags, satchels, tote bags, 
sports bags, duffle bags, bags for money, 
shoulder bags, shoulder belts, key cases, 
cheque book cases, parts and fittings for 
all the aforesaid goods, fashion accesso-
ries, clothing, footwear, headgear, jackets, 
jeans, trousers, shorts, wristbands, shirts, 
casual shirts, casual outerwear, T-shirts, 
blouses, skirts, waistcoats, coats, sweat-
shirts, tracksuits, sportswear, gym suits, 
dresses, sweaters, tank tops, cardigans, 
underwear, headbands, caps, hats, 
scarves, ties, socks, belts,
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ادوات تدفئة القدم، اكسية الساق املصنوعة من 
اجللد او القماش، اجلوارب، املشدات، الصديريات، 

االحذية، اجلزم، الشباشب، خدمات البيع بالتجزئة 
للبضائع املذكورة املقدمة عبر االنترنت وغيرها من 

شبكات الكمبيوتر احمللية و العاملية، خدمات تصنيف 
لوائح البريد، البريد، الهواتف، وجميع طلبات االتصال 
واالتصاالت، االعالن املباشر للبريد، خدمات استشارات 
االعمال و ادارة االعمال، خدمات االعالن، خدمات عرض 
السلع، خدمات الدعاية، خدمات التسويق و الترويح، 

بحث وحتليل السوق، خدمات وكاالت االستيراد و 
التصدير، شراء واحلصول على البضائع بالنيابة 

عن ااملشاريع التجارية، زخرفة الواجهات، جميعها 
الداخلة في الصنف ٣٥

 legwarmers, leggings, stockings, tights, bras-
sieres, shoes, boots, slippers; retail services 
for the aforesaid goods provided over the In-
ternet and other local and global computer 
networks; compilation of mailing lists, mail, 
telephone and all other communication and 
telecommunication ordering, direct mail 
advertising, business advisory and business 
management services, advertising services, 
display services for merchandise, publicity 
services, marketing and promotional serv-
ices, market analysis and research, import 
and/or export agency services, procurement 
and buying of goods on behalf of a business, 
window dressing; all included in Class 35

 In the name of: Walton Internationalباسم : والتون انترناشيونال ملتد 
Limited 

العنوان : ص ب: ١٥٨٦, جورج تاون , جراند كاميان, 
جزر كاميان 

Address: P.O. Box: 1586, George Town, 
Grand Cayman, Cayman Islands 

 AGIP - TMP Agents/ P.O : عنوان التبليغ
 Al-Beereh ٣٨٠٠ Box

Address for Services: 

( 57 )

 Trade Mark No.: 15439العالمة التجارية رقم : ١٥٤٣٩ 

 In Class: 16في الصنف : ١٦ 

 Date: 28/09/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٩/٢٨ 

من اجل : الورق والورق املقوى (الكرتون) واألصناف 
املصنوعة من هذه املواد غير املصنفة في فئات 

أخرى ، املطبوعات ومواد جتليد الكتب ، الصور 
الفوتوغرافية ، القرطاسية ، املواد الالصقة 

املستعملة في القرطاسية أو لألغراض املنزلية ، 
األدوات اخلاصة بالفنانني ، فرش التلوين والدهان ، 
اآلالت الكاتبة ومستلزمات املكاتب (عدا األثاث) ، 
املواد االرشادية والتعليمية (عدا األجهزة) ، مواد 
بالستيكية للتغليف (غير املصنفة ضمن فئات 

أخرى) ، ورق اللعب ، حروف الطباعة ، االكالشيهات 

In Respect of: Paper, cardboard and goods 
made from these materials, not included 
in other classes; printed matter; bookbind-
ing material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household 
purposes; artists materials; paint brushes; 
typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching ma-
terial (except apparatus); plastic materi-
als for packaging (not included in other 
classes); playing cards; printers’ type; 
printing blocks 
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 In the name of: Global Investment Houseباسم : شركة بيت االستثمار العاملي 

 ,Address: P.O. Box: 28807Safat 13149العنوان : ص ب: ٢٨٨٠٧ الصفاة ١٣١٤٩, الكويت 
Kuwait 

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

Address for Services: 

( 58 )

 Trade Mark No.: 15440العالمة التجارية رقم : ١٥٤٤٠ 

 In Class: 35في الصنف : ٣٥ 

 Date: 28/09/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٩/٢٨ 

من اجل : خدمات الدعاية واإلعالن ؛ ادارة األعمال ؛ 
إدارة األنشطة التجارية ؛ األعمال املكتبية 

In Respect of: Advertising; business man-
agement; business administration; office 
functions 

 In the name of: Global Investment Houseباسم : شركة بيت االستثمار العاملي 

 ,Address: P.O. Box: 28807Safat 13149العنوان : ص ب: ٢٨٨٠٧ الصفاة ١٣١٤٩, الكويت 
Kuwait 

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

Address for Services: 

( 59 )

 Trade Mark No.: 15441العالمة التجارية رقم : ١٥٤٤١ 

 In Class: 36في الصنف : ٣٦ 

 Date: 28/09/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٩/٢٨ 

من اجل : خدمات التأمني ؛ الشؤون التمويلية ؛ 
الشؤون املالية ؛ الشؤون العقارية 

In Respect of: Insurance; financial affairs; 
monetary affairs; real estate affairs 

 In the name of: Global Investment Houseباسم : شركة بيت االستثمار العاملي 

 ,Address: P.O. Box: 28807Safat 13149العنوان : ص ب: ٢٨٨٠٧ الصفاة ١٣١٤٩, الكويت 
Kuwait 

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

Address for Services: 
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( 60 )

 Trade Mark No.: 15442العالمة التجارية رقم : ١٥٤٤٢ 

 In Class: 38في الصنف : ٣٨ 

 Date: 28/09/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٩/٢٨ 

 In Respect of: Telecommunicationsمن اجل : خدمات االتصاالت 

 In the name of: Global Investment Houseباسم : شركة بيت االستثمار العاملي 

 Address: P.O. Box: 28807Safat 13149, Kuwaitالعنوان : ص ب: ٢٨٨٠٧ الصفاة ١٣١٤٩, الكويت 

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

Address for Services: 

( 61 )

 Trade Mark No.: 15443العالمة التجارية رقم : ١٥٤٤٣ 

 In Class: 16في الصنف : ١٦ 

 Date: 28/09/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٩/٢٨ 

من اجل : الورق والورق املقوى (الكرتون) واألصناف 
املصنوعة من هذه املواد غير املصنفة في فئات 

أخرى ، املطبوعات ومواد جتليد الكتب ، الصور 
الفوتوغرافية ، القرطاسية ، املواد الالصقة 

املستعملة في القرطاسية أو لألغراض املنزلية ، 
األدوات اخلاصة بالفنانني ، فرش التلوين والدهان ، 
اآلالت الكاتبة ومستلزمات املكاتب (عدا األثاث) ، 
املواد االرشادية والتعليمية (عدا األجهزة) ، مواد 
بالستيكية للتغليف (غير املصنفة ضمن فئات 

أخرى) ، ورق اللعب ، حروف الطباعة ، االكالشيهات 

In Respect of: Paper, cardboard and goods 
made from these materials, not included 
in other classes; printed matter; bookbind-
ing material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household 
purposes; artists materials; paint brushes; 
typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching ma-
terial (except apparatus); plastic materi-
als for packaging (not included in other 
classes); playing cards; printers’ type; 
printing blocks 

 In the name of: Global Investment Houseباسم : شركة بيت االستثمار العاملي 

 Address: P.O. Box: 28807Safat 13149, Kuwaitالعنوان : ص ب: ٢٨٨٠٧ الصفاة ١٣١٤٩, الكويت 

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

Address for Services: 
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( 62 )

 Trade Mark No.: 15444العالمة التجارية رقم : ١٥٤٤٤ 

 In Class: 35في الصنف : ٣٥ 

 Date: 28/09/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٩/٢٨ 

من اجل : خدمات الدعاية واإلعالن ؛ ادارة األعمال ؛ 
إدارة األنشطة التجارية ؛ األعمال املكتبية 

In Respect of: Advertising; business man-
agement; business administration; office 
functions 

 In the name of: Global Investment Houseباسم : شركة بيت االستثمار العاملي 

 ,Address: P.O. Box: 28807Safat 13149العنوان : ص ب: ٢٨٨٠٧ الصفاة ١٣١٤٩, الكويت 
Kuwait 

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

Address for Services: 

( 63 )

 Trade Mark No.: 15445العالمة التجارية رقم : ١٥٤٤٥ 

 In Class: 36في الصنف : ٣٦ 

 Date: 28/09/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٩/٢٨ 

من اجل : خدمات التأمني ؛ الشؤون التمويلية ؛ 
الشؤون املالية ؛ الشؤون العقارية 

In Respect of: Insurance; financial affairs; 
monetary affairs; real estate affairs 

 In the name of: Global Investment Houseباسم : شركة بيت االستثمار العاملي 

 ,Address: P.O. Box: 28807Safat 13149العنوان : ص ب: ٢٨٨٠٧ الصفاة ١٣١٤٩, الكويت 
Kuwait 

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

Address for Services: 
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( 64 )

 Trade Mark No.: 15446العالمة التجارية رقم : ١٥٤٤٦ 

 In Class: 38في الصنف : ٣٨ 

 Date: 28/09/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٩/٢٨ 

 In Respect of: Telecommunicationsمن اجل : خدمات االتصاالت 

 In the name of: Global Investment Houseباسم : شركة بيت االستثمار العاملي 

 Address: P.O. Box: 28807Safat 13149, Kuwaitالعنوان : ص ب: ٢٨٨٠٧ الصفاة ١٣١٤٩, الكويت 

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

Address for Services: 

( 65 )

 Trade Mark No.: 15447العالمة التجارية رقم : ١٥٤٤٧ 

 In Class: 16في الصنف : ١٦ 

 Date: 28/09/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٩/٢٨ 

من اجل : الورق والورق املقوى (الكرتون) واألصناف 
املصنوعة من هذه املواد غير املصنفة في فئات 

أخرى ، املطبوعات ومواد جتليد الكتب ، الصور 
الفوتوغرافية ، القرطاسية ، املواد الالصقة 

املستعملة في القرطاسية أو لألغراض املنزلية ، 
األدوات اخلاصة بالفنانني ، فرش التلوين والدهان ، 
اآلالت الكاتبة ومستلزمات املكاتب (عدا األثاث) ، 
املواد االرشادية والتعليمية (عدا األجهزة) ، مواد 
بالستيكية للتغليف (غير املصنفة ضمن فئات 

أخرى) ، ورق اللعب ، حروف الطباعة ، االكالشيهات 

In Respect of: Paper, cardboard and goods 
made from these materials, not included in 
other classes; printed matter; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhe-
sives for stationery or household purposes; 
artists materials; paint brushes; typewrit-
ers and office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packag-
ing (not included in other classes); playing 
cards; printers’ type; printing blocks 

 In the name of: Global Investment Houseباسم : شركة بيت االستثمار العاملي 

 ,Address: P.O. Box: 28807Safat 13149العنوان : ص ب: ٢٨٨٠٧ الصفاة ١٣١٤٩, الكويت 
Kuwait 

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

Address for Services: 
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( 66 )

 Trade Mark No.: 15448العالمة التجارية رقم : ١٥٤٤٨ 

 In Class: 35في الصنف : ٣٥ 

 Date: 28/09/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٩/٢٨ 

من اجل : خدمات الدعاية واإلعالن ؛ ادارة األعمال ؛ 
إدارة األنشطة التجارية ؛ األعمال املكتبية 

In Respect of: Advertising; business man-
agement; business administration; office 
functions 

 In the name of: Global Investment Houseباسم : شركة بيت االستثمار العاملي 

 Address: P.O. Box: 28807Safat 13149, Kuwaitالعنوان : ص ب: ٢٨٨٠٧ الصفاة ١٣١٤٩, الكويت 

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

Address for Services: 

( 67 )

 Trade Mark No.: 15449العالمة التجارية رقم : ١٥٤٤٩ 

 In Class: 36في الصنف : ٣٦ 

 Date: 28/09/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٩/٢٨ 

من اجل : خدمات التأمني ؛ الشؤون التمويلية ؛ 
الشؤون املالية ؛ الشؤون العقارية 

In Respect of: Insurance; financial affairs; 
monetary affairs; real estate affairs 

 In the name of: Global Investment Houseباسم : شركة بيت االستثمار العاملي 

 Address: P.O. Box: 28807Safat 13149, Kuwaitالعنوان : ص ب: ٢٨٨٠٧ الصفاة ١٣١٤٩, الكويت 

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

Address for Services: 

( 68 )

 Trade Mark No.: 15450العالمة التجارية رقم : ١٥٤٥٠ 

 In Class: 38في الصنف : ٣٨ 

 Date: 28/09/2008التاريخ : ٢٠٠٨/٠٩/٢٨ 

 In Respect of: Telecommunicationsمن اجل : خدمات االتصاالت 

 In the name of: Global Investment Houseباسم : شركة بيت االستثمار العاملي 

 Address: P.O. Box: 28807Safat 13149, Kuwaitالعنوان : ص ب: ٢٨٨٠٧ الصفاة ١٣١٤٩, الكويت 

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

Address for Services: 
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( 69 )

 Trade Mark No.: 15454العالمة التجارية رقم : ١٥٤٥٤ 

 In Class: 25في الصنف : ٢٥ 

 Date: 06/10/2008التاريخ : ٢٠٠٨/١٠/٠٦ 

 In Respect of: SHOOSمن اجل : االحذية 

 In the name of: Sharikat Alsadaqa Lesenaitباسم : شركة الصداقة لصناعة االحذية 
Alahthia 

 Address: Hebron - Issa Streetالعنوان : اخلليل - طريق عيسى 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : اخلليل - طريق عيسى 

( 70 )

 Trade Mark No.: 15458العالمة التجارية رقم : ١٥٤٥٨ 

 In Class: 5في الصنف : ٥ 

 Date: 07/10/2008التاريخ : ٢٠٠٨/١٠/٠٧ 

من اجل : مستحضرات صيدلية ملعاجلة أنواع 
معينة من السرطان، مستحضرات صيدلية وحتديدا 
عقاقير اعاقة انتشار اخلاليا، مستحضرات صيدلية 

التزان جهاز املناعة، مشمولة في الصنف ٥ 

In Respect of: Pharmaceutical prepara-
tions for the treatment of certain cancers; 
pharmaceutical preparations, namely 
cytokine inhibitory drugs; pharmaceutical 
preparations that modulate the immune 
system, included in class 5 

 ,In the name of: CELGENE CORPORATIONباسم : سلجني كوربوريشن 
A Delaware corporation, 

العنوان : ٨٦ موريس افنيو، ساميت، نيوجيرسي، 
الواليات املتحدة األمريكية  

Address: 86 Morris Avenue, Summit, New 
Jersey, U.S.A. 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 
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( 71 )

 Trade Mark No.: 15459العالمة التجارية رقم : ١٥٤٥٩ 

 In Class: 5في الصنف : ٥ 

 Date: 07/10/2008التاريخ : ٢٠٠٨/١٠/٠٧ 

من اجل : مستحضرات صيدلية التزان جهاز 
املناعة، مستحضرات صيدلية ملعاجلة انواع معينة 

من السرطان، مستحضرات صيدلية وحتديدا 
عقاقير العاقة انتشار اخلاليا، مشمولة في الصنف 

 ٥

In Respect of: Pharmaceutical prepara-
tions that modulate the immune system; 
pharmaceutical preparations for the treat-
ment of certain cancers; pharmaceutical 
preparations, namely cytokine inhibitory 
drugs, included in class 5 

 ,In the name of: CELGENE CORPORATIONباسم : سلجني كوربوريشن 
A Delaware corporation, 

العنوان : ٨٦ موريس افنيو، ساميت، نيوجيرسي، 
الواليات املتحدة األمريكية  

Address: 86 Morris Avenue, Summit, New 
Jersey, U.S.A. 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 

( 72 )

 Trade Mark No.: 15460العالمة التجارية رقم : ١٥٤٦٠ 

 In Class: 29في الصنف : ٢٩ 

 Date: 07/10/2008التاريخ : ٢٠٠٨/١٠/٠٧ 

من اجل : اللحم والسمك والطيور والقنص 
وخالصات اللحم واخلضار واالثمار احملفوظة او 

اففة او املطبوخة، الهالم، املربى، البيض، احلليب 
وغيره من منتوجات احلليب، الزيوت والشحوم 

الصاحلة لالكل، صلصة للسلطة، والل 

In Respect of: Meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies; jams; 
eggs; milk and milk products; edible oils 
and fats; salad dressings; preserves 

باسم : أوسم انفستمنتس مليتد 
(شركة اسرائيلية) 

In the name of: Osem Investments Lim-
ited, (an Israeli Company) 

 Address: P.O.B. 934, Shoham 60850, Israelالعنوان : ص.ب ٩٣٤، شوهام ٦٠٨٥٠، اسرائيل 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 
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( 73 )

 Trade Mark No.: 15461العالمة التجارية رقم : ١٥٤٦١ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 07/10/2008التاريخ : ٢٠٠٨/١٠/٠٧ 

من اجل : القهوة والشاي والكاكاو والسكر 
واالرز والتابيوكا والساغو ومماثالت القهوة، الدقيق 

واملستحضرات املصنوعة من احلبوب واخلبز واملعجنات 
واحللوى واملثلجات، العسل والدبس، اخلميرة 

ومسحوق اخلبز، امللح واخلردل، اخلل والصلصة (ما عدا 
صلصات السلطة)، البهارات والتوابل، اجلليد. 

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 (except salad 
dressings); spices; ice 

باسم : أوسم انفستمنتس مليتد 
(شركة اسرائيلية) 

In the name of: Osem Investments Lim-
ited, (an Israeli Company) 

 Address: P.O.B. 934, Shoham 60850, Israelالعنوان : ص.ب ٩٣٤، شوهام ٦٠٨٥٠، اسرائيل 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 

( 74 )

 Trade Mark No.: 15462العالمة التجارية رقم : ١٥٤٦٢ 

 In Class: 29في الصنف : ٢٩ 

 Date: 07/10/2008التاريخ : ٢٠٠٨/١٠/٠٧ 

من اجل : اللحم والسمك والطيور والقنص 
وخالصات اللحم واخلضار واالثمار احملفوظة او 

اففة او املطبوخة، الهالم، املربى، البيض، احلليب 
وغيره من منتوجات احلليب، الزيوت والشحوم 

الصاحلة لالكل، صلصة للسلطة، والل 

In Respect of: Meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies; jams; 
eggs; milk and milk products; edible oils 
and fats; salad dressings; preserves 

باسم : أوسم انفستمنتس مليتد (شركة 
اسرائيلية) 

In the name of: Osem Investments Lim-
ited, (an Israeli Company) 

 Address: P.O.B. 934, Shoham 60850, Israelالعنوان : ص.ب ٩٣٤، شوهام ٦٠٨٥٠، اسرائيل 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 
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( 75 )

 Trade Mark No.: 15463العالمة التجارية رقم : ١٥٤٦٣ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 07/10/2008التاريخ : ٢٠٠٨/١٠/٠٧ 

من اجل : القهوة والشاي والكاكاو والسكر 
واالرز والتابيوكا والساغو ومماثالت القهوة، الدقيق 

واملستحضرات املصنوعة من احلبوب واخلبز 
واملعجنات واحللوى واملثلجات، العسل والدبس، 

اخلميرة ومسحوق اخلبز، امللح واخلردل، اخلل 
والصلصة (ما عدا صلصات السلطة)، البهارات 

والتوابل، اجلليد 

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 (except salad 
dressings); spices; ice 

باسم : أوسم انفستمنتس مليتد 
(شركة اسرائيلية) 

In the name of: Osem Investments Lim-
ited, (an Israeli Company) 

 Address: P.O.B. 934, Shoham 60850, Israelالعنوان : ص.ب ٩٣٤، شوهام ٦٠٨٥٠، اسرائيل 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 

 ( 76 )

 Trade Mark No.: 15464العالمة التجارية رقم : ١٥٤٦٤ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 07/10/2008التاريخ : ٢٠٠٨/١٠/٠٧ 

 In Respect of: Teaمن اجل : الشاي. 

 In the name of: Khaled Mousa Izhimanباسم : خالد موسى ازحيمان 

 Address: Main Street, Ramallahالعنوان : الشارع الرئيسي، رام اهللا 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 
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( 77 )

 Trade Mark No.: 15466العالمة التجارية رقم : ١٥٤٦٦ 
 In Class: 32في الصنف : ٣٢ 

 Date: 07/10/2008التاريخ : ٢٠٠٨/١٠/٠٧ 
من اجل : املياه املعدنية والغازية ومشروبات اخرى 

غير كحولية، شراب الفواكه وعصائر الفواكه، 
الشراب املركز ومستحضرات اخرى لصنع 

املشروبات، جميعها مشمولة في الصنف ٣٢. 

In Respect of: Mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks; fruit drinks 
and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages; all included in 
class 32 

-In the name of: PepsiCo, Inc. a North Caroباسم : بيبسيكو، اينك. 
lina Corporation 

العنوان : ٧٠٠ أندرسون هيل رود، بيرتشيز، ان واي 
١٠٥٧٧، الواليات املتحدة األمريكية  

Address: 700 Anderson Hill Road, Pur-
chase, NY 10577, U.S.A. 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 

 
( 78 )

 Trade Mark No.: 15467العالمة التجارية رقم : ١٥٤٦٧ 
 In Class: 32في الصنف : ٣٢ 

 Date: 07/10/2008التاريخ : ٢٠٠٨/١٠/٠٧ 
من اجل : املياه املعدنية والغازية ومشروبات اخرى 

غير كحولية، شراب الفواكه وعصائر الفواكه، 
الشراب املركز ومستحضرات اخرى لصنع 

املشروبات، جميعها مشمولة في الصنف ٣٢. 

In Respect of: Mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks; fruit drinks 
and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages; all included in 
class 32 

-In the name of: PepsiCo, Inc. a North Caroباسم : بيبسيكو، اينك. 
lina Corporation 

العنوان : ٧٠٠ أندرسون هيل رود، بيرتشيز، ان واي 
١٠٥٧٧، الواليات املتحدة األمريكية  

Address: 700 Anderson Hill Road, Pur-
chase, NY 10577, U.S.A. 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 
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( 79 )

 Trade Mark No.: 15469العالمة التجارية رقم : ١٥٤٦٩ 

 In Class: 32في الصنف : ٣٢ 

 Date: 07/10/2008التاريخ : ٢٠٠٨/١٠/٠٧ 

من اجل : املياه املعدنية والغازية ومشروبات اخرى 
غير كحولية، شراب الفواكه وعصائر الفواكه، 

الشراب املركز ومستحضرات اخرى لصنع 
املشروبات، جميعها مشمولة في الصنف ٣٢. 

In Respect of: Mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks; fruit drinks 
and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages; all included in 
class 32 

-In the name of: PepsiCo, Inc. a North Caroباسم : بيبسيكو، اينك. 
lina Corporation 

العنوان : ٧٠٠ أندرسون هيل رود، بيرتشيز، ان واي 
١٠٥٧٧، الواليات املتحدة األمريكية  

Address: 700 Anderson Hill Road, Pur-
chase, NY 10577, U.S.A. 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 

( 80 )

 Trade Mark No.: 15470العالمة التجارية رقم : ١٥٤٧٠ 

 In Class: 32في الصنف : ٣٢ 

 Date: 07/10/2008التاريخ : ٢٠٠٨/١٠/٠٧ 

من اجل : املياه املعدنية والغازية ومشروبات اخرى 
غير كحولية، شراب الفواكه وعصائر الفواكه، 

الشراب املركز ومستحضرات اخرى لصنع 
املشروبات، جميعها مشمولة في الصنف ٣٢. 

In Respect of: Mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks; fruit drinks 
and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages; all included in 
class 32 

-In the name of: PepsiCo, Inc. a North Caroباسم : بيبسيكو، اينك. 
lina Corporation 

العنوان : ٧٠٠ أندرسون هيل رود، بيرتشيز، ان واي 
١٠٥٧٧، الواليات املتحدة األمريكية  

Address: 700 Anderson Hill Road, Pur-
chase, NY 10577, U.S.A. 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 
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( 81 )

 Trade Mark No.: 15471العالمة التجارية رقم : ١٥٤٧١ 
 In Class: 32في الصنف : ٣٢ 

 Date: 07/10/2008التاريخ : ٢٠٠٨/١٠/٠٧ 
من اجل : املياه املعدنية والغازية ومشروبات اخرى 

غير كحولية، شراب الفواكه وعصائر الفواكه، 
الشراب املركز ومستحضرات اخرى لصنع 

املشروبات، جميعها مشمولة في الصنف ٣٢. 

In Respect of: Mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks; fruit drinks 
and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages; all included in 
class 32 

-In the name of: PepsiCo, Inc. a North Caroباسم : بيبسيكو، اينك. 
lina Corporation 

العنوان : ٧٠٠ أندرسون هيل رود، بيرتشيز، ان واي 
١٠٥٧٧، الواليات املتحدة األمريكية  

Address: 700 Anderson Hill Road, Pur-
chase, NY 10577, U.S.A. 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 

(82 )

 Trade Mark No.: 15472العالمة التجارية رقم : ١٥٤٧٢ 
 In Class: 32في الصنف : ٣٢ 

 Date: 07/10/2008التاريخ : ٢٠٠٨/١٠/٠٧ 
من اجل : املياه املعدنية والغازية ومشروبات اخرى 

غير كحولية، شراب الفواكه وعصائر الفواكه، 
الشراب املركز ومستحضرات اخرى لصنع 

املشروبات، جميعها مشمولة في الصنف ٣٢. 

In Respect of: Mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks; fruit drinks 
and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages; all included in 
class 32 

-In the name of: PepsiCo, Inc. a North Caroباسم : بيبسيكو، اينك. 
lina Corporation 

العنوان : ٧٠٠ أندرسون هيل رود، بيرتشيز، ان واي 
١٠٥٧٧، الواليات املتحدة األمريكية  

Address: 700 Anderson Hill Road, Pur-
chase, NY 10577, U.S.A. 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 
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( 83 )

 Trade Mark No.: 15473العالمة التجارية رقم : ١٥٤٧٣ 

 In Class: 32في الصنف : ٣٢ 

 Date: 07/10/2008التاريخ : ٢٠٠٨/١٠/٠٧ 

من اجل : املياه املعدنية والغازية ومشروبات اخرى 
غير كحولية، شراب الفواكه وعصائر الفواكه، 

الشراب املركز ومستحضرات اخرى لصنع 
املشروبات، جميعها مشمولة في الصنف ٣٢. 

In Respect of: Mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks; fruit drinks 
and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages; all included in 
class 32 

-In the name of: PepsiCo, Inc. a North Caroباسم : بيبسيكو، اينك. 
lina Corporation 

العنوان : ٧٠٠ أندرسون هيل رود، بيرتشيز، ان واي 
١٠٥٧٧، الواليات املتحدة األمريكية  

Address: 700 Anderson Hill Road, Pur-
chase, NY 10577, U.S.A. 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 

( 84 )

 Trade Mark No.: 15474العالمة التجارية رقم : ١٥٤٧٤ 

 In Class: 25في الصنف : ٢٥ 

 Date: 07/10/2008التاريخ : ٢٠٠٨/١٠/٠٧ 

من اجل : املالبس واالحذية وأغطية الرأس، جميعها 
مشمولة في الصنف ٢٥ 

In Respect of: Clothing, footwear, head-
gear; all included in class 25. 

-In the name of: PepsiCo, Inc. a North Caroباسم : بيبسيكو، اينك. 
lina Corporation 

العنوان : ٧٠٠ أندرسون هيل رود، بيرتشيز، ان واي 
١٠٥٧٧، الواليات املتحدة األمريكية  

Address: 700 Anderson Hill Road, Pur-
chase, NY 10577, U.S.A. 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 
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( 85 )

 Trade Mark No.: 15475العالمة التجارية رقم : ١٥٤٧٥ 

 In Class: 32في الصنف : ٣٢ 

 Date: 07/10/2008التاريخ : ٢٠٠٨/١٠/٠٧ 

من اجل : املياه املعدنية والغازية ومشروبات اخرى 
غير كحولية، شراب الفواكه وعصائر الفواكه، 

الشراب املركز ومستحضرات اخرى لصنع 
املشروبات، جميعها مشمولة في الصنف ٣٢ 

In Respect of: Mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks; fruit drinks 
and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages; all included in 
class 32. 

-In the name of: PepsiCo, Inc. a North Caroباسم : بيبسيكو، اينك. 
lina Corporation 

العنوان : ٧٠٠ أندرسون هيل رود، بيرتشيز، ان واي 
١٠٥٧٧، الواليات املتحدة األمريكية  

Address: 700 Anderson Hill Road, Pur-
chase, NY 10577, U.S.A. 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 

( 86 )

 Trade Mark No.: 15476العالمة التجارية رقم : ١٥٤٧٦ 

 In Class: 25في الصنف : ٢٥ 

 Date: 07/10/2008التاريخ : ٢٠٠٨/١٠/٠٧ 

من اجل : املالبس واالحذية وأغطية الرأس، جميعها 
مشمولة في الصنف ٢٥ 

In Respect of: Clothing, footwear, head-
gear; all included in class 25 

-In the name of: PepsiCo, Inc. a North Caroباسم : بيبسيكو، اينك. 
lina Corporation 

العنوان : ٧٠٠ أندرسون هيل رود، بيرتشيز، ان واي 
١٠٥٧٧، الواليات املتحدة األمريكية  

Address: 700 Anderson Hill Road, Pur-
chase, NY 10577, U.S.A. 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 
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( 87 )

 Trade Mark No.: 15477العالمة التجارية رقم : ١٥٤٧٧ 

 In Class: 32في الصنف : ٣٢ 

 Date: 07/10/2008التاريخ : ٢٠٠٨/١٠/٠٧ 

من اجل : املياه املعدنية والغازية ومشروبات اخرى 
غير كحولية، شراب الفواكه وعصائر الفواكه، 

الشراب املركز ومستحضرات اخرى لصنع 
املشروبات، جميعها مشمولة في الصنف ٣٢ 

In Respect of: Mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks; fruit drinks 
and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages; all included in 
class 32. 

-In the name of: PepsiCo, Inc. a North Caroباسم : بيبسيكو، اينك. 
lina Corporation 

العنوان : ٧٠٠ أندرسون هيل رود، بيرتشيز، ان واي 
١٠٥٧٧، الواليات املتحدة األمريكية  

Address: 700 Anderson Hill Road, Pur-
chase, NY 10577, U.S.A. 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 

( 88 )

 Trade Mark No.: 15478العالمة التجارية رقم : ١٥٤٧٨ 

 In Class: 32في الصنف : ٣٢ 

 Date: 07/10/2008التاريخ : ٢٠٠٨/١٠/٠٧ 

من اجل : املياه املعدنية والغازية ومشروبات اخرى 
غير كحولية، شراب الفواكه وعصائر الفواكه، 

الشراب املركز ومستحضرات اخرى لصنع 
املشروبات، جميعها مشمولة في الصنف ٣٢ 

In Respect of: Mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks; fruit drinks 
and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages; all included in 
class 32. 

-In the name of: PepsiCo, Inc. a North Caroباسم : بيبسيكو، اينك. 
lina Corporation 
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العنوان : ٧٠٠ أندرسون هيل رود، بيرتشيز، ان واي 
١٠٥٧٧، الواليات املتحدة األمريكية  

Address: 700 Anderson Hill Road, Pur-
chase, NY 10577, U.S.A. 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 

(89)

 Trade Mark No.: 15483العالمة التجارية رقم : ١٥٤٨٣ 

 In Class: 16في الصنف : ١٦ 

 Date: 08/10/2008التاريخ : ٢٠٠٨/١٠/٠٨ 

 In Respect of: TOYLET PAPER SOFT WIPESمن اجل : محارم تواليت - محارم ناعمة 

-In the name of: SHARIKAT Lady Fine ALباسم : شركة ليدي فاين الصناعية التجارية 
SENA>YAH AL-TEJAREAH. 

 .Address: Hebron - Al Salam Stالعنوان : اخلليل - شارع السالم 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : اخلليل - شارع السالم 

 

( 90 )

 Trade Mark No.: 15486العالمة التجارية رقم : ١٥٤٨٦ 

 In Class: 16في الصنف : ١٦ 

 Date: 08/10/2008التاريخ : ٢٠٠٨/١٠/٠٨ 

 In Respect of: TOYLET PAPER SOFT WIPESمن اجل : محارم تواليت - محارم ناعمة 

-In the name of: SHARIKAT Lady Fine ALباسم : شركة ليدي فاين الصناعية التجارية 
SENA>YAH AL-TEJAREAH. 

 .Address: Hebron - Al Salam Stالعنوان : اخلليل - شارع السالم 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : اخلليل - شارع السالم 
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( 91 )

 Trade Mark No.: 15487العالمة التجارية رقم : ١٥٤٨٧ 

 In Class: 16في الصنف : ١٦ 

 Date: 08/10/2008التاريخ : ٢٠٠٨/١٠/٠٨ 

 In Respect of: TOYLET PAPER SOFT WIPESمن اجل : محارم تواليت - محارم ناعمة 

-In the name of: SHARIKAT Lady Fine ALباسم : شركة ليدي فاين الصناعية التجارية 
SENA’YAH AL-TEJAREAH. 

 .Address: Hebron - Al Salam Stالعنوان : اخلليل - شارع السالم 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : اخلليل - شارع السالم 

( 92 )

 Trade Mark No.: 15498العالمة التجارية رقم : ١٥٤٩٨ 

 In Class: 32في الصنف : ٣٢ 

 Date: 13/10/2008التاريخ : ٢٠٠٨/١٠/١٣ 

من اجل : مشروبات غير كحولية وخاصة مشروبات 
الطاقة. 

In Respect of: Non-alcoholic, beverages , 
namely energy drinks 

 .In the name of: XL Energy Marketing Spباسم : اكس ال انرجي ماكتنغ اس. بي . زد او.او. 
Z o.o 

العنوان : ١٧ نيجولسكيجو ، ٠١- ٥٧٠ وارسو ، 
بولندا 

Address: Niegolewskiego 17, 01-570 
Warszawa, Poland 

عنوان التبليغ : مكتب احملامي ناصر حجاوي – 
نابلس – رفيديا فوق معرض جوال 

Address for Services: 
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(93)

 Trade Mark No.: 15501العالمة التجارية رقم : ١٥٥٠١ 

 In Class: 38في الصنف : ٣٨ 

 Date: 14/10/2008التاريخ : ٢٠٠٨/١٠/١٤ 

من اجل : خدمات االتصال، خدمات اإلذاعة والتلفزة 
والبث عبر الكابالت، بث ونقل البرامج التلفزيونية، 

بث ونقل البرامج اإلذاعية، النقل التلفزيوني، 
خدمات النقل والبث اإلذاعي، خدمات االتصال، اإلذن 
بالعبور إلى الشبكات اإللكترونية املباشرة لغايات 

استرجاع املعلومات، توفير قنوات االتصال إلى 
شبكة اإلنترنت و/أو قواعد البيانات. 

In Respect of: Communication services; 
radio, television, cable and broadcasting 
services; broadcasting and transmission 
of television programs; broadcasting and 
transmission of radio programs; television 
transmission, radio transmission and radio 
diffusion services; telecommunication serv-
ices; provision of access to an electronic 
on-line network for information retrieval; 
providing telecommunications connections 
to the Internet and/or databases. 

 In the name of: JimJam Television Limitedباسم : جيمجام تيليفيشني مليتد 

العنوان : ١٠٥- ١٠٩ سالوسبوري روود ، لندن أن 
دبليو ٦ ٦ أر جي ، اململكة املتحدة 

Address: 105-109 Salusbury Road, Loon-
don NW6 6 RG, United Kigdom 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا 

( 94 )

 Trade Mark No.: 15502العالمة التجارية رقم : ١٥٥٠٢ 

 In Class: 5في الصنف : ٥ 

 Date: 14/10/2008التاريخ : ٢٠٠٨/١٠/١٤ 
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من اجل : أطعمة ومواد غذائية معدة لالستعمال 
الطبي والعيادي؛ أطعمة ومواد غذائية للرضع؛ 
أطعمة ومواد غذائية لألطفال واملرضى معدة 

لالستعمال الطبي؛ أطعمة ومواد غذائية لألمهات 
احلوامل واملرضعات معدة لالستعمال الطبي؛ 
مكمالت غذائية وللحمية معدة لالستعمال 

الطبي؛ مستحضرات من الفيتامني، مستحضرات 
األطعمة املشبعة باملواد املعدنية؛ احللويات الطبية. 

In Respect of: Dietetic foods and substanc-
es adapted for medical and clinical use; 
food and food substances for babies; food 
and food substances for children and in-
valids adapted for medical use; foods and 
food substances for pregnant and nursing 
mothers adapted for medical use; nutri-
tional and dietary supplements adapted 
for medical use; vitamin preparations, 
mineral food preparations; medicated 
confectionery. 

 In the name of: Société Des Produitsباسم : سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. 
Nestlé S.A. 

العنوان : ص.ب ٣٥٣ ، سي أتش ١٨٠٠ فيفاي ، 
سويسرا 

Address: Case Postale 353, CH-1800 Vevey, 
Switzerland 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا 

( 95 )

 Trade Mark No.: 15503العالمة التجارية رقم : ١٥٥٠٣ 

 In Class: 29في الصنف : ٢٩ 

 Date: 14/10/2008التاريخ : ٢٠٠٨/١٠/١٤ 
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من اجل : اخلضروات والبطاطا (احملفوظة أو املثلجة 
أو اففة أواملطبوخة)، الفواكه (احملفوظة أو 

املثلجة أو اففة أواملطبوخة)، الفطر (احملفوظ أو 
املثلج أو افف أواملطبوخ)، اللحوم واألسماك وحلوم 

الدواجن و الصيد، واملأكوالت البحرية، خالصات و 
مستخرجات هذة املأكوالت، الشوربات، الهالميات، 

املعجنات، احملفوظات، األطباق اجلاهزة لألكل، املثلجة 
واففة، املربيات، البيض، الزبدة، األجبان، احللويات 
احملضرة من احلليب والكرميا، األلبان، حليب الصويا، 
املستحضرات املعدة من الصويا، الزيوت والدهون 
املعدة للتغذية، مستحضرات البروتينات املعدة 

للتغذية البشرية، مبيض القهوة غير الصنوع من 
احلليب، النقانق، اللحومات، زبدة الفستق، الشوربة 
ومركزات الشوربة، املرق، مكعبات املرق، احلساء غير 

املركز، مرق اللحم. 

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 substi-
tute), soya-based preparations; edible oils 
and fats; protein preparations for hu-
man food; non-dairy creamers; sausages; 
charcuterie; peanut butter; soups, soup 
concentrates, broth, stock cubes, bouillon, 
consommés. 

 In the name of: Société Des Produitsباسم : سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. 
Nestlé S.A. 

العنوان : ص.ب ٣٥٣ ، سي أتش ١٨٠٠ فيفاي ، 
سويسرا 

Address: Case Postale 353, CH-1800 Vevey, 
Switzerland 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا 

( 96 )

 Trade Mark No.: 15504العالمة التجارية رقم : ١٥٥٠٤ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 14/10/2008التاريخ : ٢٠٠٨/١٠/١٤ 
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من اجل : النب، مستخرجات النب، املستحضرات 
واملشروبات املصنوعة من النب؛ القهوة املثلجة، بن 

مصنع، مستخرجات النب املصنع، املستحضرات 
واملشروبات املرتكزة على النب املصنع؛ الهندباء 
البرية؛ الشاي، مستخرجات الشاي، املشروبات 

واملستحضرات املصنوعة من الشاي، الشاي املثلج، 
املستحضرات املرتكزة على الشعير، الكاكاو، 

املستحضرات واملشروبات املرتكزة على الكاكاو، 
الشوكوال، منتجات الشوكوال، مستحضرات 

ومشروبات اساسها الشوكوال؛ احللوى، حلويات 
السكر،السكر، السكاكر، العلكة، احملليات 

الطبيعية؛ مستحضرات اخلبز، اخلبز، خميرة، 
ابوزات؛ البسكويت، قوالب احللوى، قطع الكعك 

احمللى، البسكويت الهش، التوفي، احللويات (الواردة 
ضمن هذه الفئة)، حلوى البودينغ؛ املثلجات، 

مكعبات الثلج، مشروبات مثلجة بنكهة الفواكه، 
احللويات املثلجة، الكعك املثلج، اآليس كرمي، 

حلويات مثلجة، الزبادي املثلج، املستحضرات 
الالزمة لتحضير البوظة أو/و مكعبات الثلج، أو/و 

مشروبات مثلجة بنكهة الفواكه و/أو حلويات 
مثلجة، و/أو زبادي مثلج؛ العسل وبدائله، بقول 

الفطور، حبوب للفطور مكونة من شوفان وجوز 
وفواكه، رقاقات الذرة، ألواح البقول، مستحضرات 

البقول احملضرة مسبقا“؛ األرز، املعكرونة، املعكرونة 
الرفيعة، املستحضرات املصنوعة مع األرز، الطحني 

أو البقول ايضا على شكل اطباق مطهية جاهزة 
لألكل؛ البيتزا، السندويتشات، خليط من العجني 

الغذائي والعجني احملضر مسبقا“، الصلصة، 
صلصة الصويا؛ الكاتشاب؛ منتجات لتنكيه 
(اضافة نكهة معينة) او تتبيل (اضافة توابل 

معينة) املأكوالت؛ البهارات املعدة لألكل، مرق توابل 
توضع فوق السلطة، مايونيز؛ خردل؛ خل. 

In Respect of: Coffee, coffee extracts, 
coffee-based preparations and beverages; 
iced coffee; coffee substitutes, extracts of 
coffee substitutes, preparations and bever-
ages based on coffee substitutes; chicory; 
tea, tea extracts, tea-based preparations 
and beverages; iced tea; malt-based prep-
arations; cocoa and cocoa-based prepara-
tions and beverages; chocolate, chocolate 
products, chocolate-based preparations 
and beverages; confectionery, sweets, 
candies; sugar confectionery; sugar; 
chewing gum; natural sweeteners; bakery 
products, bread, yeast, pastry; biscuits, 
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; aromatising or 
seasoning products for food, edible spices, 
condiments, salad dressings, mayonnaise; 
mustard; vinegar. 

 In the name of: Société Des Produitsباسم : سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. 
Nestlé S.A. 

العنوان : ص.ب ٣٥٣ ، سي أتش ١٨٠٠ فيفاي ، 
سويسرا 

Address: Case Postale 353, CH-1800 Vevey, 
Switzerland 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا 

( 97 )
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 Trade Mark No.: 15505العالمة التجارية رقم : ١٥٥٠٥ 

 In Class: 39في الصنف : ٣٩ 

 Date: 14/10/2008التاريخ : ٢٠٠٨/١٠/١٤ 

 In Respect of: Vehicle rental and leasingمن اجل : خدمات تأجير واستئجار السيارات 
services 

 .In the name of: Wizard Co., Incباسم : ويزارد كو.، اينك. 

العنوان : ٦ سيلفان واي، بارسيباني، نيوجيرسي 
٠٧٠٦٥، الواليات املتحدة األمريكية  

Address: 6 Sylvan Way, Parsippany, New 
Jersey 07054, U.S.A. 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 

( 98 )

 Trade Mark No.: 15506العالمة التجارية رقم : ١٥٥٠٦ 

 In Class: 39في الصنف : ٣٩ 

 Date: 14/10/2008التاريخ : ٢٠٠٨/١٠/١٤ 

 In Respect of: Vehicle rental and leasingمن اجل : خدمات تأجير واستئجار السيارات 
services 

 .In the name of: Wizard Co., Incباسم : ويزارد كو.، اينك. 

العنوان : ٦ سيلفان واي، بارسيباني، نيوجيرسي 
٠٧٠٦٥، الواليات املتحدة األمريكية  

Address: 6 Sylvan Way, Parsippany, New 
Jersey 07054, U.S.A. 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 

( 99 )
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 Trade Mark No.: 15507العالمة التجارية رقم : ١٥٥٠٧ 

 In Class: 29في الصنف : ٢٩ 

 Date: 14/10/2008التاريخ : ٢٠٠٨/١٠/١٤ 

من اجل : اللحم والسمك والطيور والقنص 
وخالصات اللحم واخلضار واالثمار احملفوظة او 

اففة او املطبوخة، الهالم، املربى، البيض، احلليب 
وغيره من منتوجات احلليب، الزيوت والشحوم 

الصاحلة لالكل، صلصة للسلطة، والل 

In Respect of: Meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies; jams; 
eggs; milk and milk products; edible oils 
and fats; salad dressings; preserves 

 .In the name of: Strauss Group Ltdباسم : شتراوس غروب مليتد. 

العنوان : ٤٩ هاسيفيم ستريت، بيتاخ تيكفا 
٤٩٥١٧، اسرائيل 

Address: 49 Hasivim Street, Petach Tikva 
49517, Israel 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 

( 100 )

 Trade Mark No.: 15508العالمة التجارية رقم : ١٥٥٠٨ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 14/10/2008التاريخ : ٢٠٠٨/١٠/١٤ 

من اجل : القهوة والشاي والكاكاو والسكر 
واالرز والتابيوكا والساغو ومماثالت القهوة، الدقيق 

واملستحضرات املصنوعة من احلبوب واخلبز 
واملعجنات واحللوى واملثلجات، العسل والدبس، 

اخلميرة ومسحوق اخلبز، امللح واخلردل، اخلل 
والصلصة (ما عدا صلصات السلطة)، البهارات 

والتوابل، اجلليد. 

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 (except salad 
dressings); spices; ice 

 .In the name of: Strauss Group Ltdباسم : شتراوس غروب مليتد. 

العنوان : ٤٩ هاسيفيم ستريت، بيتاخ تيكفا 
٤٩٥١٧، اسرائيل 

Address: 49 Hasivim Street, Petach Tikva 
49517, Israel 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 
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(101)

 Trade Mark No.: 15512العالمة التجارية رقم : ١٥٥١٢ 

 In Class: 16في الصنف : ١٦ 

 Date: 16/10/2008التاريخ : ٢٠٠٨/١٠/١٦ 

 In Respect of: Paperمن اجل : الورق 

 In the name of: JIHAD ABED ALWAHAB ALIباسم : جهاد عبد الوهاب علي بريك 
BRAK 

العنوان : نابلس- شارع جمال عبد الناصر / جوال : 
 ٠٥٩٩٣١٦٩٢٢

Address: NABLUS _ SHARE JAMAL ABED AL 
NASER /JAWWAL :0599316922 

عنوان التبليغ : نابلس/شارع جمال عبد الناصر - 
تلفون:٠٩٢٣٧٣٨١٢ 

Address for Services: 

( 102 )

 Trade Mark No.: 15515العالمة التجارية رقم : ١٥٥١٥ 

 In Class: 9في الصنف : ٩ 

 Date: 16/10/2008التاريخ : ٢٠٠٨/١٠/١٦ 

من اجل : برامج احلاسوب، برامج متكن من تنزيل 
املعلومات الى احلاسوب او التسجيل او االظهار او 

العرض او التعليم او  اخلرق  او املشاركة او غير ذلك 
لتوفير االوساط املعلوماتية االلكترونية او معلومات 

عبر شبكة االنترنت او شبكات االتصال االخرى. 

In Respect of: Computer software; soft-
ware to enable uploading, posting, show-
ing, displaying, tagging, blogging, sharing 
or otherwise providing electronic media 
or information over the Internet or other 
communications networks. 

 In the name of: Google Inc., a Delawareباسم : غوغل اينك. 
Corporation 

العنوان : ١٦٠٠ أمفيثياتر باركواي، ماوننت فيو، 
كاليفورنيا ٩٤٠٤٣، الواليات املتحدة األمريكية  

Address: 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 
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( 103 )

 Trade Mark No.: 15516العالمة التجارية رقم : ١٥٥١٦ 

 In Class: 35في الصنف : ٣٥ 

 Date: 16/10/2008التاريخ : ٢٠٠٨/١٠/١٦ 

من اجل : خدمات الترويج بالنيابة عن االخرين، 
خدمات الترويج بطريقة الترفيه والتعليم املتصل، 

خدمات الترويج بطريقة املشاركة في محتوى 
االوساط املتعددة بواسطة شبكة االنترنت 

وشبكات احلاسوب واالتصاالت االخرى، خدمات 
االعالن 

In Respect of: Promotional services on 
behalf of others; promotional services in 
the form of online entertainment and edu-
cation; promotional services in the form 
of sharing of multimedia content via the 
Internet and other computer and commu-
nications networks; advertising services 

 In the name of: Google Inc., a Delawareباسم : غوغل اينك. 
Corporation 

العنوان : ١٦٠٠ أمفيثياتر باركواي، ماوننت فيو، 
كاليفورنيا ٩٤٠٤٣، الواليات املتحدة األمريكية  

Address: 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 

( 104 )

 Trade Mark No.: 15517العالمة التجارية رقم : ١٥٥١٧ 

 In Class: 42في الصنف : ٤٢ 

 Date: 16/10/2008التاريخ : ٢٠٠٨/١٠/١٦ 

من اجل : خدمات أجهزة احلاسوب، خدمات تزويد 
االنظمة التطبيقية (أي اس بي)، توفير امكانية 

الوصول للبرامج غير القابلة للتنزيل، توفير امكانية 
الوصول للبرامج غير القابلة للتنزيل لتمكني حتميل 

وتنزيل والتقاط وارسال واظهار وحترير وتشغيل 
وتدفق ومعاينة ومشاهدة مسبقة وعرض وتعليم 
وتدوين واملشاركة واملعاجلة والتوزيع والنشر واعادة 

انتاج او غير ذلك لتوفير االوساط املعلوماتية 
االلكترونية واحملتوى متعدد االوساط 

In Respect of: Computer services; appli-
cation provider services (ASP); providing 
access to non-downloadable software; 
providing access to non-downloadable 
software to enable uploading, download-
ing, capturing, posting, showing, editing, 
playing, streaming, viewing, previewing, 
displaying, tagging, blogging, sharing, ma-
nipulating, distributing, publishing, repro-
ducing, or otherwise providing electronic 
media, multimedia content, 



63مجلة الملكية الصناعية

والفيديو واالفالم والصور والتصاميم والنص 
والصور الفوتوغرافية وااللعاب واحملتوى الناجم عن 

املستخدم واحملتوى السمعي واملعلومات املقدمة 
عبر شبكة االنترنت وشبكات احلاسوب وشبكات 

االتصال االخرى، توفير امكانية الوصول لبرامج 
غير قابلة للتنزيل لتمكني املشاركة في احملتوى 

متعدد االوساط والتعليق عليه بني املستعملني، 
توفير امكانية الوصول الى البرامج غير القابلة 

للتنزيل لتمكني مزودي احملتوى من متابعة احملتوى 
متعدد االوساط، استضافة احملتوى متعدد االوساط 
لالخرين، استضافة احملتوى الترفية والتعليم متعدد 
االوساط لالخرين وخدمات تقدمي النصح واملشورات 
واملعلومات املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اعاله.

videos, movies, pictures, images, text, 
photos, games, user-generated content, 
audio content, and information via the 
Internet and other computer and com-
munications networks; providing access 
to non-downloadable software to enable 
sharing of multimedia content and com-
ments among users; providing access to 
non-downloadable software to enable 
content providers to track multimedia 
content; hosting multimedia content for 
others; hosting multimedia entertainment 
and educational content for others; advi-
sory, consultancy and information services 
relating to all the aforesaid services.

 In the name of: Google Inc., a Delawareباسم : غوغل اينك. 
Corporation 

العنوان : ١٦٠٠ أمفيثياتر باركواي، ماوننت فيو، 
كاليفورنيا ٩٤٠٤٣، الواليات املتحدة األمريكية  

Address: 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 

( 105 )

 Trade Mark No.: 15633العالمة التجارية رقم : ١٥٦٣٣ 

 In Class: 29في الصنف : ٢٩ 

 Date: 17/11/2008التاريخ : ٢٠٠٨/١١/١٧ 

 In Respect of: datesمن اجل : التمور 

-In the name of: Moneeb Dawood Monباسم : منيب داود منيب عمد 
eeb Amad 

 Address: Nablus Al Anbya>a Streetالعنوان : نابلس - شارع األنبياء 

عنوان التبليغ : مكتب احملامي ناصر حجاوي – 
نابلس – رفيديا فوق معرض جوال 

Address for Services: 
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( 106 )

 ١٥٦٦١ :.Trade Mark Noالعالمة التجارية رقم : 15661 

 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 26/11/2008التاريخ : 26/11/2008 

من اجل : عصير الفاكهة واخلضار، املشروبات واملياه 
الغازية 

In Respect of: Fruit and vegetable juices, 
aerated waters and drinks 

 In the name of: Interbrand SALباسم : انتربراند ش.م.ل. 

العنوان : ذوق اخلراب, منطقة رقم 3, شارع رقم 
54, ضبيه, لبنان 

Address: Zouk El Kharab, Area No 3, Street 
No. 54, Dbayeh, Lebanon 

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

Address for Services: 

( 107 )

 Trade Mark No.: 15942العالمة التجارية رقم : ١٥٩٤٢ 

 In Class: 5في الصنف : ٥ 

 Date: 05/03/2009التاريخ : ٢٠٠٩/٠٣/٠٥ 

من اجل : مستحضرات فيتامينية ، اضافات غذائية 
، اضافات معدنية الى الغذاء 

In Respect of: Muitivitamin , Multimineral 
preparations and nutritional supplements 

 .In the name of: Anlit Ltdباسم : انليت م.ض 

 Address: D.N Herfer Israelالعنوان : بريد متجول حيفر - اسرائيل 

عنوان التبليغ : رام اهللا - عمارة النتشة - الطابق 
السادس 

Address for Services: 
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( 108 )

 Trade Mark No.: 16008العالمة التجارية رقم : ١٦٠٠٨ 

 In Class: 16في الصنف : ١٦ 

 Date: 24/03/2009التاريخ : ٢٠٠٩/٠٣/٢٤ 

من اجل : الورق الصحي ومنتوجات الورق من 
جميع االنواع ويشمل احملارم واملناديل الورقية و ورق 

التواليت وبشاكير الورق والشاش الورقي املستعمل 
للوجه والشاش الورقي املستعمل للتنظيف وفوط 

الورق وفوفوط االطفال ، املطبوعات والكلشهيات 
والصور والقرطاسية 

In Respect of: hygienic paper & paper 
broducts of oll kinds including paper tis-
sues toilet paper , towels,tissue paper for 
cleaning purposes, tissue paper napkins 
& baby diapers, printed matters , clishes , 
photogrphs and stationery 

 In the name of: sharket nuqul ekhwanبأسم : شركة نقل اخوان . ذم م 
limted 

 ,Address: P.O. Box: 154 Amman 11118العنوان : ص ب: ١٥٤ عمان ١١١١٨ , االردن 
alordon 

عنوان التبليغ : نابلس - عمارة جاليريا سنتر / ت : 
 ٠٩٢٣٧٣٨٨٨

Address for Services: 

 ( 109 )

 Trade Mark No.: 16016العالمة التجارية رقم : ١٦٠١٦ 

 In Class: 29في الصنف : ٢٩ 

 Date: 02/04/2009التاريخ : ٢٠٠٩/٠٤/٠٢ 

من اجل : اللحم والسمك والطيور والقنص 
وخالصات اللحم واخلضار واالثمار احملفوظة او 

اففة او املطبوخة، الهالم، املربى، البيض، احلليب 
وغيره من منتوجات احلليب، الزيوت والشحوم 

الصاحلة لالكل، صلصة للسلطة، والل 

In Respect of: Meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies; jams; 
eggs; milk and milk products; edible oils 
and fats; salad dressings; preserves 

 In the name of: Strauss Group Ltd., Anباسم : شتراوس غروب مليتد. 
Israeli company 
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العنوان : ٤٩ هاسيفيم ستريت، بيتاخ تيكفا ٤٥١٧، 
اسرائيل 

Address: 49 Hasivim Street, Petach Tikva 
49517, Israel 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 

(110 )

 Trade Mark No.: 16017العالمة التجارية رقم : ١٦٠١٧ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 02/04/2009التاريخ : ٢٠٠٩/٠٤/٠٢ 

من اجل : القهوة والشاي والكاكاو والسكر 
واالرز والتابيوكا والساغو ومماثالت القهوة، الدقيق 

واملستحضرات املصنوعة من احلبوب واخلبز واملعجنات 
واحللوى واملثلجات، العسل والدبس، اخلميرة 

ومسحوق اخلبز، امللح واخلردل، اخلل والصلصة (ما عدا 
صلصات السلطة)، البهارات والتوابل، اجلليد 

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 (except salad 
dressings); spices; ice 

 In the name of: Strauss Group Ltd., Anباسم : شتراوس غروب مليتد. 
Israeli company 

العنوان : ٤٩ هاسيفيم ستريت، بيتاخ تيكفا ٤٥١٧، 
اسرائيل 

Address: 49 Hasivim Street, Petach Tikva 
49517, Israel 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 

( 111 )

 Trade Mark No.: 16018العالمة التجارية رقم : ١٦٠١٨ 

 In Class: 29في الصنف : ٢٩ 

 Date: 02/04/2009التاريخ : ٢٠٠٩/٠٤/٠٢ 
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من اجل : اللحم والسمك والطيور والقنص 
وخالصات اللحم واخلضار واالثمار احملفوظة او 

اففة او املطبوخة، الهالم، املربى، البيض، احلليب 
وغيره من منتوجات احلليب، الزيوت والشحوم 

الصاحلة لالكل، صلصة للسلطة، والل 

In Respect of: Meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies; jams; 
eggs; milk and milk products; edible oils 
and fats; salad dressings; preserves 

 In the name of: Strauss Group Ltd., Anباسم : شتراوس غروب مليتد. 
Israeli company 

العنوان : ٤٩ هاسيفيم ستريت، بيتاخ تيكفا ٤٥١٧، 
اسرائيل 

Address: 49 Hasivim Street, Petach Tikva 
49517, Israel 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 

( 112 )

 Trade Mark No.: 16019العالمة التجارية رقم : ١٦٠١٩ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 02/04/2009التاريخ : ٢٠٠٩/٠٤/٠٢ 

من اجل : القهوة والشاي والكاكاو والسكر 
واالرز والتابيوكا والساغو ومماثالت القهوة، الدقيق 

واملستحضرات املصنوعة من احلبوب واخلبز 
واملعجنات واحللوى واملثلجات، العسل والدبس، 

اخلميرة ومسحوق اخلبز، امللح واخلردل، اخلل 
والصلصة (ما عدا صلصات السلطة)، البهارات 

والتوابل، اجلليد 

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 (except salad 
dressings); spices; ice 

 In the name of: Strauss Group Ltd., Anباسم : شتراوس غروب مليتد. 
Israeli company 

العنوان : ٤٩ هاسيفيم ستريت، بيتاخ تيكفا ٤٥١٧، 
اسرائيل 

Address: 49 Hasivim Street, Petach Tikva 
49517, Israel 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 
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( 113 )

 Trade Mark No.: 16490العالمة التجارية رقم : ١٦٤٩٠ 

 In Class: 29في الصنف : ٢٩ 

 Date: 21/07/2009التاريخ : ٢٠٠٩/٠٧/٢١ 

 In Respect of: POTATO CHIPSمن اجل : رقائق البطاطا 

باسم : شركة شعراوي لصناعة السكاكر 
املساهمة اخلصوصية احملدودة. 

In the name of: SHARAWI CONFECTION-
ERY CO . LTD 

العنوان : املنطقة الصناعية رام اللة - ص.ب ٥٩٧ 
هاتف ٢٩٥٥٥٣٥ فاكس ٢٩٥٥٣٤٠ 

Address: RAMALLAH- INDUSTRIAL ZONE- 
PALESTINE P.BOX 597 TEL.2955535 FAX. 
2955340 

عنوان التبليغ : املنطقة الصناعية رام اللة - ص.ب 
٥٩٧ هاتف ٢٩٥٥٥٣٥ فاكس ٢٩٥٥٣٤٠ 

Address for Services: RAMALLAH- IN-
DUSTRIAL ZONE- PALESTINE P.BOX 597 
TEL.2955535 FAX. 2955340 

( 114 )

 Trade Mark No.: 16491العالمة التجارية رقم : ١٦٤٩١ 

 In Class: 29في الصنف : ٢٩ 

 Date: 21/07/2009التاريخ : ٢٠٠٩/٠٧/٢١ 

 In Respect of: POTATO CHIPSمن اجل : رقائق البطاطا 

باسم : شركة شعراوي لصناعة السكاكر 
املساهمة اخلصوصية احملدودة. 

In the name of: SHARAWI CONFECTION-
ERY CO . LTD 

العنوان : املنطقة الصناعية رام اللة - ص.ب ٥٩٧ 
هاتف ٢٩٥٥٥٣٥ فاكس ٢٩٥٥٣٤٠ 

Address: RAMALLAH- INDUSTRIAL ZONE- 
PALESTINE P.BOX 597 TEL.2955535 FAX. 
2955340 

عنوان التبليغ : املنطقة الصناعية رام اللة - ص.ب 
٥٩٧ هاتف ٢٩٥٥٥٣٥ فاكس ٢٩٥٥٣٤٠ 

Address for Services: RAMALLAH- IN-
DUSTRIAL ZONE- PALESTINE P.BOX 597 
TEL.2955535 FAX. 2955340 
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( 115 )

 Trade Mark No.: 16508العالمة التجارية رقم : ١٦٥٠٨ 

 In Class: 5في الصنف : ٥ 

 Date: 26/07/2009التاريخ : ٢٠٠٩/٠٧/٢٦ 

من اجل : املستحضرات الصحية لالستعمال 
الطبي-مستحضرات للسلس-احلفاضات و 

مستحضرات للحيض-الفوط الصحية النسائية- 
وسادات صحية قطنية ماصة-أنسجة التنظيف 

الرطبة الطبية الغراض صحية و حفاضات البالغني 
املعدة للطرح بعد االستعمال. 

In Respect of: Sanitary preparations for 
medical purposes; articles for inconti-
nence; diapers and articles for menstrua-
tion; feminine napkins; hygienic absorbent 
cotton sanitary pads; moist medicated 
cleaning tissues for hygienic purposes; 
disposable diapers for adults. 

 In the name of: Indevco Limitedباسم : أندفكو ليميتد 

العنوان : شركة من اجلزر العذراء البريطانية ، 
ترتوال-جزر العذراء البريطانية 

Address: British Virgin Islands Company, 
Tortola, British Virgin Islands 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا 

( 116 )

 ١٦٥٧٦ :.Trade Mark Noالعالمة التجارية رقم : ١٦٥٧٦ 

 In Class: 36في الصنف : ٣٦ 

 Date: 04/08/2009التاريخ : ٢٠٠٩/٠٨/٠٤ 

 In Respect of: Trading barterمن اجل : املقايضة التجارية 

باسم : شركة اكس بارتر للمقايضة التجارية 
املساهمة اخلصوصية احملدودة 

In the name of: X Barter company for trad-
ing barter Ltd. 

العنوان : رام اهللا - شارع بلدية رام اهللا القدمي - 
مجمع الراحة التجاري ط٣ مكتب ٦ 

Address: Ramallah - old ramallah munici-
palty st-raha comle - fl3 no6 

عنوان التبليغ : الرام / الشارع الرئيسي / عمارة 
جوهرة الرام ط٣ 

Address for Services: 
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( 117 )

 Trade Mark No.: 16708العالمة التجارية رقم : ١٦٧٠٨ 

 In Class: 9في الصنف : ٩ 

 Date: 15/09/2009التاريخ : ٢٠٠٩/٠٩/١٥ 

 In Respect of: dry battaryمن اجل : البطاريات اجلافة 

باسم : شركة السراج للتجارة واالستثمار العادية 
العامة 

In the name of: SHARIKAT AL SIRAJ 
LILTEJARAH WA ALESTITHMAR AL-ADIEH 
AL-AMMAH 

العنوان : اخلليل - مربعة سبتة - تلفون : 
 ٢٢٩٢٦٣٥-٠٢

Address: ALKHALIL - MORABET SEBTAH - 
TEL: 02-2292635 

عنوان التبليغ : اخلليل - مربعة سبتة - تلفون : 
 ٢٢٩٢٦٣٥-٠٢

Address for Services: ALKHALIL - 
MORABET SEBTAH - TEL: 02-2292635 

(118 )

 Trade Mark No.: 16740العالمة التجارية رقم : ١٦٧٤٠ 

 In Class: 16في الصنف : ١٦ 

 Date: 05/10/2009التاريخ : ٢٠٠٩/١٠/٠٥ 

من اجل : منتجات الورق من جميع االنواع ويشمل 
املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 

والبشاكير وحفاظات االطفال 

In Respect of: all paper and hygienic tissue 
product toilette paper rolls baby diapers 
baby tissue 

باسم : شركة مصانع الشرق العربية للفوط 
الصحية 

In the name of: sharekit masane al sharq 
al arabieh lelfowat al sehieh 

العنوان : نابلس _ املنطقة الصناعية الشرقية _ 
شارع احلسبة ص ب ٢٧٩ ت ٢٣١١٠٧٠ 

Address: al mantika al sinaya al sharkiya 
_share al hisbah _p.o.box 279 t 2311070 

عنوان التبليغ : نابلس _ املنطقة الصناعية 
الشرقية _ شارع احلسبة ص ب ٢٧٩ ت ٢٣١١٠٧٠ 

Address for Services: al mantika al sinaya 
al sharkiya _share al hisbah _p.o.box 279 
t 2311070 
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( 119 )

 Trade Mark No.: 16746العالمة التجارية رقم : ١٦٧٤٦ 

 In Class: 35في الصنف : ٣٥ 

 Date: 06/10/2009التاريخ : ٢٠٠٩/١٠/٠٦ 

من اجل : االعالن والنشر، ادارة االعمال، املهمات 
املكتبية 

In Respect of: Advertising and publicity, 
business management, office tasks 

-In the name of: Pal Yellow Pages lelباسم : بال يلو بيجز للدعاية والنشر 
daayeh w al nasher 

العنوان : فلسطني ، رام اهللا، املاصيون، عمارة 
الطيراوي، الطابق الثالث. 

Address: Palestine, AL-Massyon, Al-Terawe 
Building, 3rd Floor 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة، برج البيرة التجاري/ ط٦ 

( 120 )

 Trade Mark No.: 16749العالمة التجارية رقم : ١٦٧٤٩ 

 In Class: 38في الصنف : ٣٨ 

 Date: 06/10/2009التاريخ : ٢٠٠٩/١٠/٠٦ 

-In Respect of: wired and wireless commuمن اجل : االتصاالت السلكية والسلكية 
nications 

-In the name of: Pal Yellow Pages lelباسم : بال يلو بيجز للدعاية والنشر 
daayeh w al nasher 

العنوان : فلسطني ، رام اهللا، املاصيون، عمارة 
الطيراوي، الطابق الثالث. 

Address: Palestine, AL-Massyon, Al-Terawe 
Building, 3rd Floor 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة، برج البيرة التجاري/ ط٦ 
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( 121 )

 Trade Mark No.: 16975العالمة التجارية رقم : ١٦٩٧٥ 

 In Class: 6في الصنف : ٦ 

 Date: 13/12/2009التاريخ : ٢٠٠٩/١٢/١٣ 

 In Respect of: TIN ( ALUMINUM FOILمن اجل : القصدير ( رقائق املنيوم ) 

باسم : شركة مجموعة الشروق التجارية 
االستثمارية 

In the name of: Sharikat Majmou’at 
Alshurooq Altijariyeh Alistithmariyeh 

 Address: Alkhalil Shar’e Alsalamالعنوان : اخلليل- شارع السالم 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : اخلليل راس اجلورة تلفون ٢٢١٧٤٣٣ 

( 122 )

 Trade Mark No.: 17032العالمة التجارية رقم : ١٧٠٣٢ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 03/01/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠١/٠٣ 

من اجل : الشوكوالته ومنتجات الشوكوالته 
احللوانية، منتجات السكر احللوانية، السكاكر، 
البسكويت (بكافة انواعه)، الكعك، الباستا، 

املعكرونة، املعكرونة العصائبية، املعكرونة 
العصائبية الفورية، السباغيتي، الشعيرية، 

اخلميرة، مسحوق اخلبازة، توابل السلطة، املايونيز، 
اخلل، الكاتش اب والصلصات (التوابل)، املثلجات، 

منتجات العجني اجلاهز للطبخ، العجني املثلج، 
البرثس املثلج، البوظة، احللويات املثلجة غير 

املصنوعة من االلبان، احللويات املثلجة املصنوعة 
من الفواكه، احللويات املثلجة، القهوة ، الشاي، 

الكاكاو، السكر ، األرز، التابيوكا، الساجو، وما يقوم 
مقام القهوة، اخلبز، املعجنات، العسل، دبس السكر، 
املثلجات، امللح، اخلردل، الطحني املصنوع من احلبوب 

In Respect of: Chocolates and Chocolate 
Confectionery Products, Sugar Confec-
tionery Products, Candies, Biscuits(all 
types), cakes, Pasta, Macaroni, Noodles, 
Instant Noodles, Spaghetti, Vermicelli, 
Yeast, Baking Powder, Salad Dressings, 
Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and 
Sauces(condiments), ices, ready to cook 
dough products, frozen dough, frozen par-
athas, ice creams, non-dairy frozen des-
serts, frozen fruit desserts, ice desserts, 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee, bread, pastry, honey, 
treacle, ices, salt, mustard, flour made 
from cereals 

 .In the name of: International Foodstuffs Coبأسم : الشركة العاملية للمواد الغذائية 

العنوان : ص.ب: ٤١١٥، الشارقة، االمارات العربية 
املتحدة 

Address: P.O. Box: 4115, Sharjah, United 
Arab Emirates 

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

Address for Services: 
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( 123 )

 Trade Mark No.: 17065العالمة التجارية رقم : ١٧٠٦٥ 

 In Class: 9في الصنف : ٩ 

 Date: 24/01/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠١/٢٤ 

 & In Respect of: electrical plastical cansمن اجل : علب واطارات بالستيكية كهربائية 
atarforeig 

بأسم : شركة مصنع الصباريني للصناعات 
البالستيكية 

In the name of: sheriket masnaa al subar-
inee llseena’at alblastikya’a 

 Address: jenin - almantiqa al sena’ehالعنوان : جنني / املنطقة الصناعية 

 Address for Services: jenin - almantiqa alعنوان التبليغ : جنني / املنطقة الصناعية 
sena’eh 

االدعاءات : 
ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها احلق املطلق باستخدام SYSTEM GEW59 ذات االستخدام العام 

( 124 )

 Trade Mark No.: 17121العالمة التجارية رقم : ١٧١٢١ 

 In Class: 16في الصنف : ١٦ 

 Date: 01/02/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٢/٠١ 

من اجل : بنود اخلدمات: األوراق، أوراق النسخ (أدوات 
مكتبية)، أوراق صحية، فوط ورقية، لوحات اإلعالن 
املصنوعة من الورق أو البطاقات، دفاتر املالحظات، 
اجلرائد، ورق التغليف، معدات ربط الكتب (معدات 

مكتبية)، متطلبات مكتبية ما عدا األثاث، بر صيني 
جاهز، مغلفات (أختام)، أدوات كتابة، صمغ [الصق] 

لألغراض املنزلية أو املكتبية، أدوات الرسم،، آالت 
كاتبة [كهربائية أو غير كهربائية]، مواد التدريس 

ما عدا األجهزة، مناذج وزخارف معمارية 

In Respect of: Items of services, paper, copying 
paper ( stationery), hygienic paper, towels 
of paper, advertisement boards of paper or 
cardboard, note books, newspaper, pictures, 
packing paper, bookbinding apparatus (office 
equipment), office requisites, except furniture, 
prepared Chinese ink, stamps (seals), writing 
instruments, gums [adhesives] for stationery 
or household purposes, drawing instruments, 
drawing materials, typewriters [electric or 
non-electric], teaching materials, except ap-
paratus, architects, models, chaplets. 

بأسم : اكري اليكتريك ابليانسز، أي أن سي . أف 
جيوهاي 

In the name of: GREE ELECTRIC APPLI-
ANCES , INC. OF ZHUHAI 
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العنوان : جينجي ويست روود ، كيانشان جيوهاي ، 
جيانغدوجن ، الصني 

Address: JINJI WEST ROAD, QIANSHAN 
ZHUHAI , GUANGDONG, CHINA 

عنوان التبليغ : رام اهللا عمارة الباسل ط٣ ت 
 ٠٥٩٧٦٩٨٨٤

Address for Services: 

 
( 125 )

 Trade Mark No.: 17226العالمة التجارية رقم : ١٧٢٢٦ 

 In Class: 32في الصنف : ٣٢ 

 Date: 21/02/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٢/٢١ 

 In Respect of: Energy Drink, included inمن اجل : مشروب الطاقة والواردة بالفئة (٣٢) 
class (32). 

-In the name of: KAMAL KHANBABAEl leteبأسم : كمال خانباباني للتجارة العامة (ش.ذ.م.م.) 
jara Al-Aa’mah 

العنوان : ص.ب. ٦٥٠٧٣، الرأس – ديرة - دبي – 
اإلمارات العربية املتحدة. 

Address: P.O. Box : 65073, Al Ras, Dierah, 
Dubai – AlEmarat 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : طمون- نابلس 

 Energy االدعاءات : قبول مشروط لطلب التسجيل لى عدم منح حق احلماية املطلق باستخدام عبارة
Drink مبعزل عن العالمة . 

( 126 )

 Trade Mark No.: 17238العالمة التجارية رقم : ١٧٢٣٨ 

 In Class: 42في الصنف : ٤٢ 

 Date: 22/02/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٢/٢٢ 

 In Respect of: provid education serviesمن اجل : خدمات تعليمية 
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 In the name of: gam3at al quds al maftohaبأسم : جامعة القدس املفتوحة 

 Address: Ramallah - al irsal . st kanan bldالعنوان : رام اهللا - شارع اإلرسال - عمارة كنعان 

عنوان التبليغ : رام اهللا - شارع اإلرسال - عمارة 
كنعان 

Address for Services: ramallah - al irsal . st 
kanan bld 

 

( 127 )

 Trade Mark No.: 17279العالمة التجارية رقم : ١٧٢٧٩ 

 In Class: 12في الصنف : ١٢ 

 Date: 03/03/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٣/٠٣ 

من اجل : السيارات، العربات، الشاحنات، شاحنات 
مغلقة، سيارات الدفع الرباعي، احلافالت، بيوت 

متنقلة على هيئة مركبات كبيرة، سيارات رياضية، 
سيارات سباق، شاحنات (لوري)، شاحنات ذات 

رافعات شوكية، وجرارات قـَطـْر (جرارات)، وقطعها 
ولوازمها التركيبية، جرارات، أجهزة إنذار ضد 

السرقة للمركبات، رقع مطاطية الصقة إلصالح 
األنابيب أو اإلطارات، جميعها واردة في الصنف ١٢. 

In Respect of: automobiles,
wagons,trcks,vans,sport util-
ity vehicles,buses,recreational 
vehicles(RV,sports cars,racing 
cars,lorries,fork lift trucks,and towing 
tractors(tractors)and structural parts and 
fittings therefor tractors,anti-theft alarms 
for vehicles,adhesive rubber patches for 
repairing tubes or tires. 

بأسم : نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا 
(وتعمل أيضا باسم نيسان موتور كو.، ليمتد) 

In the name of: NISSAN JIDOSHA KA-
BUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan 
Motor Co.Ltd.) 

العنوان : رقم ٢ تاكاراتشو، كاناغاوا-كو، يوكوهاما-
شي، كاناغاوا-كن، اليابان 

Address: No.2 Takaracho,Kanagawa-
ku,Yokohama-shi,Kanagawa-ken,Japan 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اللة شارع االرسال ص ب ٨٥٨ 

(128 )

 Trade Mark No.: 17281العالمة التجارية رقم : ١٧٢٨١ 

 In Class: 29في الصنف : ٢٩ 

 Date: 04/03/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٣/٠٤ 
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من اجل : اللحوم واألسماك والطيور الداجنة وطيور 
الصيد– مستخرجات اللحوم– اللحوم احملفوظة 
واملعلبة- الفواكه واخلضراوات احملفوظة واففة 
واملطهية– اجليالتني واملربيات– األغذية احملفوظة 

والالت- اللنب ويره من منتجات األلبان (زبدة 
وسمنة حيواني)– جبنة وحليب مجفف وشحوم 

صاحلة للتغذية- الزيوت– زيوت مهدرجة صاحلة 
للتغذية– زبدة نباتية– مارغرين. 

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

 In the name of: sharikat mahallat abuبأسم : شركة محالت ابو زينة للمواد الغذائية 
zaineh llmwad algithaeah 

العنوان : اخلليل املربعة مقابل 
املسكوبيةت٢٢٢٩١٢٣ 

Address: alkhalil almaskobiah 

عنوان التبليغ : اخلليل املربعة مقابل املسكوبية 
ت٢٢٢٩١٢٣ 

Address for Services: alkhalil almaskobiah 

( 129 )

 Trade Mark No.: 17288العالمة التجارية رقم : ١٧٢٨٨ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 04/03/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٣/٠٤ 

 In Respect of: corn snacksمن اجل : ذرة منفوشة 

 In the name of: shareket janat alsena>yaبأسم : شركة جنات الصناعية االستثمارية 
alestethmareya 

العنوان : اخلليل واد الهرية بالقرب من املدرسة 
الصناعية 

Address: alkhali wad alharieh 

عنوان التبليغ : اخلليل واد الهرية بالقرب من 
املدرسة الصناعية 

Address for Services: alkhali wad alharieh 

( 130 )

 Trade Mark No.: 17346العالمة التجارية رقم : ١٧٣٤٦ 

 In Class: 11في الصنف : ١١ 

 Date: 21/03/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٣/٢١ 
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من اجل : اجهزة التكيف ( الفريون والصحراوية ) 
، الدفايات الكهربائية ، الثالجات ، فريزرات ، أفران 

ومواقد . 

In Respect of: air conditioners and desert 
conditions , electrical heaters , refrigera-
tors , freezers , cookers and ovens . 

 In the name of: hamad A.Alessa & Sons Coبأسم : شركة حمد عبد اهللا العيسى وأوالده 

..Address: Riyadh 11451 - saudi arabia ,p.oالعنوان : الرياض ١١٤٥١ - ص ب ٢٠٩١ 
box 2091 

عنوان التبليغ : رام اهللا \ص ب \ ٣٨٠٠٢ منطقة 
رقم ٦٧١٠ 

Address for Services: 

( 131 )

 Trade Mark No.: 17347العالمة التجارية رقم : ١٧٣٤٧ 

 In Class: 7في الصنف : ٧ 

 Date: 21/03/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٣/٢١ 

من اجل : غساالت مالبس ونشافات ، عساالت 
صحون ونشافات صحون ، خالطات كهربائية . 

In Respect of: Washing machines and 
dryers , dishwashers and dish dryers , 
blenders. 

 In the name of: hamad A.Alessa & Sons Coبأسم : شركة حمد عبد اهللا العيسى وأوالده 

العنوان : الرياض١١٤٥١- اململكة العربية 
السعودية- ص ب ٢٠٩١ 

Address: p.o.box 2091-Riyadh 11451 - 
saudi arabia 

عنوان التبليغ : رام اهللا ص ب / ٣٨٠٠٢ منطقة رقم 
٦٧١٠٠ فاكس ٢٩٨٠٥٤٧ 

Address for Services: 

( 132 )

 Trade Mark No.: 17360العالمة التجارية رقم : ١٧٣٦٠ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 24/03/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٣/٢٤ 

من اجل : البسكويت والويفر, املعمول, احللويات, 
التوفي, حلوى مصاص, علك, شاي فتلة, شاي 
اوراق, شاي فرط, مقرمشات الذرة, مقرمشات 

رقائق الذرة (تورتيال) 

In Respect of: Biscuits & Wafers, 
Maamoul, Candies, Toffees, Lollipops, 
Gums, Tea bags, Tea Leafs, Loose Tea, Corn 
Snacks, Tortilla Snacks 
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 In the name of: United Food Industriesبأسم : شركة صناعات االغذية املتحدة احملدودة 
Corp. Ltd. 

العنوان : ص ب: ٣٦٥٤ الرياض ١١٤٨١, اململكة 
العربية السعودية 

Address: P.O. Box: 3654 Riyadh 11481, 
Kingdom of Saudi Arabia 

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

Address for Services: 

 ( 133 )

 Trade Mark No.: 17361العالمة التجارية رقم : ١٧٣٦١ 

 In Class: 32في الصنف : ٣٢ 

 Date: 24/03/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٣/٢٤ 

 In Respect of: Instant Powder Juiceمن اجل : شراب سريع التحضير 

 In the name of: United Food Industriesبأسم : شركة صناعات االغذية املتحدة احملدودة 
Corp. Ltd. 

العنوان : ص ب: ٣٦٥٤ الرياض ١١٤٨١, اململكة 
العربية السعودية 

Address: P.O. Box: 3654 Riyadh 11481, 
Kingdom of Saudi Arabia 

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

Address for Services: 

( 134 )

 Trade Mark No.: 17363العالمة التجارية رقم : ١٧٣٦٣ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 24/03/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٣/٢٤ 

من اجل : البسكويت والويفر, املعمول, احللويات, 
التوفي, حلوى مصاص, علك, شاي فتلة, شاي 
اوراق, شاي فرط, مقرمشات الذرة, مقرمشات 

رقائق الذرة (تورتيال) 

In Respect of: Biscuits & Wafers, 
Maamoul, Candies, Toffees, Lollipops, 
Gums, Tea bags, Tea Leafs, Loose Tea, Corn 
Snacks, Tortilla Snacks 

 In the name of: United Food Industriesبأسم : شركة صناعات االغذية املتحدة احملدودة 
Corp. Ltd. 



79مجلة الملكية الصناعية

العنوان : ص ب: ٣٦٥٤ الرياض ١١٤٨١, اململكة 
العربية السعودية 

Address: P.O. Box: 3654 Riyadh 11481, 
Kingdom of Saudi Arabia 

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

Address for Services: 

 ( 135 )

 Trade Mark No.: 17364العالمة التجارية رقم : ١٧٣٦٤ 

 In Class: 32في الصنف : ٣٢ 

 Date: 24/03/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٣/٢٤ 

 In Respect of: Instant Powder Juiceمن اجل : شراب سريع التحضير 

 In the name of: United Food Industriesبأسم : شركة صناعات االغذية املتحدة احملدودة 
Corp. Ltd. 

العنوان : ص ب: ٣٦٥٤ الرياض ١١٤٨١, اململكة 
العربية السعودية 

Address: P.O. Box: 3654 Riyadh 11481, 
Kingdom of Saudi Arabia 

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

Address for Services: 

( 136 )

 Trade Mark No.: 17402العالمة التجارية رقم : ١٧٤٠٢ 

 In Class: 21في الصنف : ٢١ 

 Date: 04/04/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٤/٠٤ 

 In Respect of: presure cookers,pansمن اجل : طناجر الضغط,الطناجر العادية,املقالي. 

 In the name of: alla’ mohammad na’eemبأسم : عالء محمد نعيم زلوم 
zalloum 

 Address: alkhalil-Namerahالعنوان : اخلليل -منرة 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : اخلليل - ت: ٠٥٩٩٣٧١٣٨٢ 
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( 137 )

 Trade Mark No.: 17403العالمة التجارية رقم : ١٧٤٠٣ 

 In Class: 7في الصنف : ٧ 

 Date: 04/04/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٤/٠٤ 

من اجل : اخلالطات الكهربائية,املكانس 
الكهربائية, العصارات, مطاحن النب. 

In Respect of: whisks electric,vacuum 
cleaners,mangles,coffee grinders, 

 In the name of: alla> mohammad na’eemبأسم : عالء محمد نعيم زلوم 
zalloum 

 Address: alkhalil-Namerahالعنوان : اخلليل -منرة 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : اخلليل - ت: ٠٥٩٩٣٧١٣٨٢ 

( 138 )

 Trade Mark No.: 17406العالمة التجارية رقم : ١٧٤٠٦ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 04/04/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٤/٠٤ 

من اجل : النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز 
والتابيوكا والساجور، وما يقوم مقام النب، املتة- 

الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب– اخلبز 
والكعك والفطائر واحللويات– اخلميرة ومسحوق 

اخلبيز– مساحيق غذائية– مقبالت غذائية– احلالوة 
والطحينة- على املثلجات– الثلج– البوظة- عسل 

النحل والعسل األسود- على امللح– اخلردل– 
الفلفل– التوابل– اخلل– الصلصة- الشوكوالته 

واملغطسات والبسكويت– حبوب شوكوالته 
ملبسة- السكاكر– العلكة– الراحة– مصاص 

األطفال– ملبس– قضامة سكرية– فوندان. 

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

 In the name of: sharikat mahallat abuبأسم : شركة محالت ابو زينة للمواد الغذائية 
zaineh llmwad algithaeah 

 Address: alkhalil almaskobiahالعنوان : اخلليل املربعة مقابل املسكوبيةت٢٢٢٩١٢٣ 

عنوان التبليغ : اخلليل املربعة مقابل 
املسكوبيةت٢٢٢٩١٢٣ 

Address for Services: alkhalil almaskobiah 
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 ( 139 )

 Trade Mark No.: 17409العالمة التجارية رقم : ١٧٤٠٩ 

 In Class: 35في الصنف : ٣٥ 

 Date: 05/04/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٤/٠٥ 

 In Respect of: ُExhibition ( Organizaion of )من اجل : تنظيم معارض لغايات جتارية ودعائية 
for commercial or advertising purposes 

-In the name of: shirket Al munir lel Khadaبأسم : شركة املنير للخدمات واالستشارات 
mat Wa Alestisharat 

العنوان : البيرة - شارع االرسال - عمارة اإلرسال 
-ط٣ 

Address: Al Bireh , Al Irsal Street , Al Irsal 
Building 3rd floor 

عنوان التبليغ : البيرة - شارع االرسال - عمارة 
اإلرسال -ط٣ 

Address for Services: Al Bireh , Al Irsal 
Street , Al Irsal Building 3rd floor 

االدعاءات : مت التنازل عن عبارة معرض فلسطني 
 . fair medical palestine الطبي

(140 )

 Trade Mark No.: 17410العالمة التجارية رقم : ١٧٤١٠ 

 In Class: 35في الصنف : ٣٥ 

 Date: 05/04/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٤/٠٥ 

 In Respect of: ُExhibition ( Organization ofمن اجل : تنظيم معارض لغايات جتارية ودعائية 
-) for commercial or advertising Purposes 

-In the name of: shirket Al munir lel Khadaبأسم : شركة املنير للخدمات واالستشارات 
mat Wa Alestisharat 

العنوان : البيرة - شارع االرسال - عمارة اإلرسال 
-ط٣ 

Address: Al Bireh , Al Irsal Street , Al Irsal 
Building 3rd floor 

عنوان التبليغ : البيرة - شارع االرسال - عمارة 
اإلرسال -ط٣ 

Address for Services: Al Bireh , Al Irsal 
Street , Al Irsal Building 3rd floor 

االدعاءات : مت التنازل عن عبارة معرض فلسطني 
 . fair medical palestine الطبي
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( 141 )

 Trade Mark No.: 17455العالمة التجارية رقم : ١٧٤٥٥ 

 In Class: 9في الصنف : ٩ 

 Date: 14/04/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٤/١٤ 

من اجل : أدوات تطوير برمجيات الكمبيوتر، 
برمجيات احلاسوب الستخدامها واجهة برمجة 

التطبيقات، واجهة برمجة التطبيقات لبرمجيات 
الكمبيوتر التي تسهل خدمات االتصال الفوري 

ألجل الشبكات االجتماعية، بناء تطبيقات 
الشبكات االجتماعية والسماح باسترجاع وحتميل 
وتنزيل والوصول وإدارة البيانات؛ برمجيات احلاسوب 
لتمكني التحميل والتنزيل والوصول وارسال البريد 

والنشر والتنقل والتدوين والتدفق والربط واملشاركة 
أو غيرها من الوسائط االلكترونية أو املعلومات عن 

طريق شبكات الكمبيوتر أو شبكات االتصاالت 

In Respect of: Computer software develop-
ment tools; Computer software for use as 
an application programming interface (API); 
Application programming interface (API) for 
computer software which facilitates online 
services for social networking, building social 
networking applications and for allowing 
data retrieval, upload, download, access and 
management; Computer software to enable 
uploading, downloading, accessing, posting, 
displaying, tagging, blogging, streaming, 
linking, sharing or otherwise providing elec-
tronic media or information via computer 
and communication networks. 

 .In the name of: Facebook, Incبأسم : فيسبوك، انك. 

العنوان : ١٦٠١ ساوث كاليفورنيا افينيو، بالو التو، 
كاليفورنيا ٩٤٣٠٤ الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1601 South California Avenue, 
Palo Alto, California 94304 United States 
of America 

عنوان التبليغ : بيت ساحور - الضفة الغربية 
ص.ب. ١٨٢ 

Address for Services: 

( 142 )

 Trade Mark No.: 17456العالمة التجارية رقم : ١٧٤٥٦ 

 In Class: 36في الصنف : ٣٦ 

 Date: 14/04/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٤/١٤ 
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من اجل : خدمات معاجلة املعامالت املالية 
واملعني بها توضيح وتسوية املعامالت املالية عن 
طريق شبكات الكمبيوتر أو شبكات االتصاالت؛ 

املعاجلة اإللكترونية ونقل البيانات تسديد الفواتير 
ملستخدمني شبكات الكمبيوتر أو شبكات 

االتصاالت؛ خدمات التحويل اإللكتروني لألموال؛ 
خدمات تسديد الفواتير؛ خدمات التصريف او 

االستبدال املالية واملعني بها توفير عملة واقعية 
الستخدامها من قبل أعضاء اتمعيني بشكل 

فوري على االنترنت عن طريق شبكات الكمبيوتر أو 
شبكات االتصاالت 

In Respect of: Financial transaction 
processing services, namely clearing and 
reconciling financial transactions via com-
puter and communication networks; Elec-
tronic processing and transmission of bill 
payment data for users of computer and 
communication networks; Electronic funds 
transfer services; Bill payment services; Fi-
nancial exchange services, namely, provid-
ing a virtual currency for use by members 
of an online community via computer and 
communication networks. 

 .In the name of: Facebook, Incبأسم : فيسبوك، انك. 

العنوان : ١٦٠١ ساوث كاليفورنيا افينيو، بالو التو، 
كاليفورنيا ٩٤٣٠٤ الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1601 South California Avenue, 
Palo Alto, California 94304 United States 
of America 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ: بيت ساحور - الضفة الغربية ص.ب. ١٨٢ 

(143)

 Trade Mark No.: 17457العالمة التجارية رقم : ١٧٤٥٧ 

 In Class: 38في الصنف : ٣٨ 

 Date: 14/04/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٤/١٤ 

من اجل : خدمات توفير إمكانية الوصول إلى قواعد 
بيانات الكمبيوتر وااللكترونية والفورية عبر االنترنت؛ 

خدمات االتصاالت عن بعد واملعني بها النقل 
االلكتروني للبيانات والرسائل واملعلومات؛ خدمات 

توفير املنتديات على االنترنت لالتصاالت بشأن 
املواضيع التي تهم العامة؛ خدمات توفير خطوط 

االتصاالت فورية عبر اإلنترنت التي تنقل مستخدمني 
املوقع على شبكة اإلنترنت الى صفحات الويب 

األخرى احمللية والعاملية؛ تسهيل الوصول إلى 
صفحات الويب لطرف ثالث عن طريق الدخول عامليا؛ 

خدمات توفير غرف الدردشة فوري على شبكة 
اإلنترنت ولوحات النشرات االلكترونية؛ خدمات بث 

الصوت والنصوص والفيديو املرئي عبر شبكات 
الكمبيوتر أو شبكات االتصاالت األخرى، املعني بها 

التحميل واالرسال والعرض والتنقل ونقل االلكتروني 
للبيانات واملعلومات والصوت والفيديو املرئي والصور 

In Respect of: Providing access to com-
puter, electronic and online databases; 
Telecommunications services, namely 
electronic transmission of data, messages 
and information; Providing online forums 
for communication on topics of general 
interest; Providing online communications 
links which transfer web site users to other 
local and global web pages; Facilitating ac-
cess to third party web sites via a universal 
login; Providing online chat rooms and 
electronic bulletin boards; Audio, text and 
video broadcasting services over computer 
or other communication networks namely, 
uploading, posting, displaying, tagging, and 
electronically transmitting data, informa-
tion, audio and video images. 
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 .In the name of: Facebook, Incبأسم : فيسبوك، انك. 

العنوان : ١٦٠١ ساوث كاليفورنيا افينيو، بالو التو، 
كاليفورنيا ٩٤٣٠٤ الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1601 South California Avenue, 
Palo Alto, California 94304 United States 
of America 

عنوان التبليغ : بيت ساحور - الضفة الغربية 
ص.ب. ١٨٢ 

Address for Services: 

( 144 )

 Trade Mark No.: 17458العالمة التجارية رقم : ١٧٤٥٨ 

 In Class: 41في الصنف : ٤١ 

 Date: 14/04/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٤/١٤ 

من اجل : توفير قواعد بيانات الكمبيوتر 
وااللكترونية والفورية عبر االنترنت في مجال 

الترفيه وفي ااالت الثانوية واجلماعية واالجتماعية 
ومجموعات االهتمام اجلماعية؛ خدمات تبادل 

او مشلركة الصور والفيديو؛ االت االلكترونية 
وسجالت الويب، يضم محتويات املستخدم 

املنشئة او احملددة؛ وخدمات النشر اإللكترونية 
لآلخرين؛ خدمات الترفيه واملعنى بها خدمات 

تسهيل التفاعل والعاب عدة العبني والعب الواحد 
للعب االلعاب عبر شبكات الكمبيوتر أو شبكات 
االتصاالت؛ تزويد املعلومات حول ألعاب الكمبيوتر 

وألعاب الفيديو الفوري على شبكة اإلنترنت عن 
طريق شبكات الكمبيوتر أو شبكات االتصاالت؛ 
ترتيب وتنظيم مسابقات العبي العاب الفيديو 

والعاب الكمبيوتر 

In Respect of: Providing computer, elec-
tronic and online databases in the field of 
entertainment and in the fields of second-
ary, collegiate, social and community inter-
est groups; Photosharing and video shar-
ing services; Electronic journals and web 
logs, featuring user generated or specified 
content; Electronic publishing services for 
others; Entertainment services, namely 
facilitating interactive and multiplayer 
and single player game services for games 
played via computer or communication 
networks; Providing information about 
online computer games and video games 
via computer or communication networks; 
Arranging and conducting competitions for 
video gamers and computer game players. 

 .In the name of: Facebook, Incبأسم : فيسبوك، انك. 

العنوان : ١٦٠١ ساوث كاليفورنيا افينيو، بالو التو، 
كاليفورنيا ٩٤٣٠٤ الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1601 South California Avenue, 
Palo Alto, California 94304 United States 
of America 

عنوان التبليغ : بيت ساحور - الضفة الغربية 
ص.ب. ١٨٢ 

Address for Services: 
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( 145 )

 Trade Mark No.: 17459العالمة التجارية رقم : ١٧٤٥٩ 

 In Class: 42في الصنف : ٤٢ 

 Date: 14/04/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٤/١٤ 

من اجل : خدمات الكمبيوتر واملعنى بها خلق 
مجتمعات واقعية للمستخدمني املسجلني لتنظيم 
اجلماعات واألحداث واملشاركة في املناقشات واالرتباط 

بالشبكات االجتماعية وشبكات االعمال واتمع؛ 
خدمات الكمبيوتر املعني بها استضافة التسهيالت 

اإللكترونية لآلخرين لتنظيم وعقد االجتماعات 
واالحداث ومناقشات التفاعلية عبر شبكات 

االتصاالت؛ خدمات مزود خدمات التطبيقات واملعني 
بها استضافة تطبيقات برامج الكمبيوتر لآلخرين؛ 

برامج مميزة ملزود خدمات التطبيقات لتمكني لتمكني 
التحميل والتنزيل والوصول وارسال البريد والنشر 

والتنقل والتدوين والتدفق والربط واملشاركة أو غيرها 
من الوسائط االلكترونية أو املعلومات عن طريق 

شبكات االتصاالت؛ تقدمي خدمات شبكة االنترنت 
الفورية التي متكن املستخدمني من نقل البيانات 
التعريفية الشخصية وتبادل البيانات التعريفية 

الشخصية من خالل مواقع الكترونية متعددة؛ توفير 
موقع على شبكة اإلنترنت بتكنولوجيا مميزة التي 

متكن املستخدمني على شبكة اإلنترنت خللق مالمح 
الشخصية تشكل معلومات الشبكات االجتماعية 

ونقل وتبادل املعلومات بني املواقع االلكترونية 
املتعددة؛ توفير املعلومات من فهارس البحث وقواعد 

البيانات للمعلومات، مبا في ذلك النصوص والوثائق 
اإللكترونية وقواعد البيانات والصور واملعلومات 

السمعية والبصرية على شبكات الكمبيوتر 
وشبكات االتصال؛ توفير االستخدام املؤقت 

لتطبيقات البرمجيات غير قابلة للتحميل للشبكات 
االجتماعية وخلق مجتمع واقعي ونقل الصوت 

والفيديو والصور الفوتوغرافية والنصوص والرسومات 
والبيانات؛ خدمات الكمبيوتر في طبيعة صفحات 

الويب اصصة حسب الطلب تضم معلومات 
املستخدم او معلومات محددة ومالمح الشخصية 

والصوت والصور املرئية والصور الفوتوغرافية 
والنصوص والرسومات والبيانات احملددة. 

In Respect of: Computer services, namely, 
creating virtual communities for regis-
tered users to organize groups and events, 
participate in discussions, and engage in 
social, business and community networking; 
Computer services, namely, hosting elec-
tronic facilities for others for organizing and 
conducting meetings, events and interactive 
discussions via communication networks; 
Application service provider (ASP) services, 
namely, hosting computer software applica-
tions of others; Application service provider 
(ASP) featuring software to enable or facili-
tate the uploading, downloading, streaming, 
posting, displaying, blogging, linking, sharing 
or otherwise providing electronic media or 
information over communication networks; 
Providing an online network service that ena-
bles users to transfer personal identity data 
to and share personal identify data with and 
among multiple websites; Providing a web 
site featuring technology that enables online 
users to create personal profiles featuring 
social networking information and to transfer 
and share such information among multiple 
websites; Providing information from search-
able indexes and databases of information, 
including text, electronic documents, data-
bases, graphics and audio visual information, 
on computer and communication networks; 
Providing temporary use of non-download-
able software applications for social net-
working, creating a virtual community, and 
transmission of audio, video, photographic 
images, text, graphics and data; Computer 
services in the nature of customized web 
pages featuring user-defined or specified 
information, personal profiles, audio, video, 
photographic images, text, graphics and data. 
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 .In the name of: Facebook, Incبأسم : فيسبوك، انك. 

العنوان : ١٦٠١ ساوث كاليفورنيا افينيو، بالو التو، 
كاليفورنيا ٩٤٣٠٤ الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1601 South California Avenue, 
Palo Alto, California 94304 United States 
of America 

عنوان التبليغ : بيت ساحور - الضفة الغربية 
ص.ب. ١٨٢ 

Address for Services: 

( 146 )

 Trade Mark No.: 17460العالمة التجارية رقم : ١٧٤٦٠ 

 In Class: 45في الصنف : ٤٥ 

 Date: 14/04/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٤/١٤ 

من اجل : خدمات التقدمي االجتماعي والتواصل 
والتعارف واملواعيد؛ توفير الوصول إلى قواعد بيانات 

الكومبيوتر في مجال الشبكات االجتماعية 
و التقدمي االجتماعي والتعارف واملواعيد؛ توفير 

اخلدمات االجتماعية واملعلومات في مجال تنمية 
الشخصية واملعني بها خدمات حتسني النشاطات 

الذاتية وحتقيق الذات واخليرية واالنسانية 
والتطوعية والعامة واجلماعية وأنشطة اخلير العام 

واالصالح االجتماعي 

In Respect of: Social introduction, net-
working and dating services; providing 
access to computer databases in the fields 
of social networking, social introduc-
tion and dating; providing social services 
and information in the field of personal 
development, namely self-improvement, 
self-fulfillment, charitable, philanthropic, 
volunteer, public and community services, 
and humanitarian activities. 

 .In the name of: Facebook, Incبأسم : فيسبوك، انك. 

العنوان : ١٦٠١ ساوث كاليفورنيا افينيو، بالو التو، 
كاليفورنيا ٩٤٣٠٤ الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1601 South California Avenue, 
Palo Alto, California 94304 United States 
of America 

عنوان التبليغ : بيت ساحور - الضفة الغربية 
ص.ب. ١٨٢ 

Address for Services: 
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 (147 )

 Trade Mark No.: 17502العالمة التجارية رقم : ١٧٥٠٢ 

 In Class: 25في الصنف : ٢٥ 

 Date: 20/04/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٤/٢٠ 

من اجل : املالبس واالحزمة (مالبس) وألبسة القدم 
وأغطية الرأس 

In Respect of: Clothing; belts (clothing); 
footwear; headgear 

 In the name of: Burling Limitedبأسم : بورلينغ ليمتد 

العنوان : ص ب ٧١ كرايجموير تشامبرز, رود تاون, 
تورتوال, اجلزر العذراء البريطانية 

Address: P.O. Box 71 Craigmuir Chambers, 
Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

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

Address for Services: 

( 148 )

 Trade Mark No.: 17503العالمة التجارية رقم : ١٧٥٠٣ 

 In Class: 25في الصنف : ٢٥ 

 Date: 20/04/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٤/٢٠ 

من اجل : املالبس واالحزمة (مالبس) وألبسة القدم 
وأغطية الرأس 

In Respect of: Clothing; belts (clothing); 
footwear; headgear 

 In the name of: Burling Limitedبأسم : بورلينغ ليمتد 

العنوان : ص ب ٧١ كرايجموير تشامبرز, رود تاون, 
تورتوال, اجلزر العذراء البريطانية 

Address: P.O. Box 71 Craigmuir Chambers, 
Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

 AGIP - TMP Agents/ P.O : عنوان التبليغ
 Al-Beereh ٣٨٠٠ Box

Address for Services: 



88العــــدد األول

 ( 149 )

 Trade Mark No.: 17504العالمة التجارية رقم : ١٧٥٠٤ 

 In Class: 43في الصنف : ٤٣ 

 Date: 20/04/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٤/٢٠ 

من اجل : خدمات توفير االطعمة واملشروبات- 
االيواء املؤقت. 

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

 In the name of: ghaleb najeb mohamedبأسم : غالب جنيب محمد عوده 
odeh 

 Address: nablus _hwarahالعنوان : نابلس_حوارة 

 Address for Services: nablus _hwarahعنوان التبليغ : نابلس_حوارة 

االدعاءات : قبول مشروط لطلب التسجيل على 
عدم منح احلماية املطلق باستخدام عبارة الوجبة 

السريعة 

 ( 150 )

 Trade Mark No.: 17505العالمة التجارية رقم : ١٧٥٠٥ 

 In Class: 9في الصنف : ٩ 

 Date: 21/04/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٤/٢١ 

من اجل : األجهزة والعدد العلمية والبحرية اخلاصة 
مبسح األراضي– األجهزة والعدد الكهربائية (مبا في 
ذلك الالسلكية) األجهزة والعدد اخلاصة بالتصوير 

الضوئي (الفوتوغرافية) والسينمائية واخلاصة 
بصناعة النظارات– وعمليات الوزن والقياس وإعطاء 

اإلشارات– والضبط (املراقبة)، 

In Respect of: Scientific, nautical, 
surveying, electric, photographic, 
cinematographic,optical, weighing, meas-
uring, signalling, checking (supervision), 
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واإلنقاذ والتعليم– األجهزة الذاتية األتوماتيكية التي 
تعمل بوضع قطعة نقود ويرها، اآلالت الناطقة– 
اخلزائن الراصدة للنقود– اآلالت احلاسبة– جهزة 
إطفاء احلريق– األجهزة والعدد العلمية (بحاث 

العلمية في املعامل) ٠ األجهزة والعدد البحرية (عدا 
السفن نفسها) أي األجهزة اخلاصة بنقل اإلرسال 

ورصد املالحظات والقياس في برج السفينة األجهزة 
امليكانيكية الكهربائية وجهزة احلراريات الكهربائية 

(كاويات اللحام الكهربائية اليدوية– املكواة 
الكهربائية املسطحة) ٠ الوسائد املدفأة كهربائياً– 

األردية املدفأة كهربائياً– األصناف التي تلبس على 
اجلسم– األجهزة الكهربائية لتدفئة القدم– قداحات 
السيجار الكهربائية ويرها– األغطية املدفأة كهربائياً.

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

 In the name of: Shrekat laser max lelhululبأسم : شركة ليزر ماكس للحلول املطبعية 
almatbaeiah 

العنوان : البيرة - اول مفرق أم الشرايط - عمارة ابو 
معال -الشارع الرئيسي - احملالت التجارية من جهة 

الشارع 

Address: AL Beerah Om Al shraiyet - main 
street abu muala bulding 

عنوان التبليغ : البيرة - اول مفرق أم الشرايط - 
عمارة ابو معال -الشارع الرئيسي - احملالت التجارية 

من جهة الشارع 

Address for Services: AL Beerah Om Al 
shraiyet - main street abu muala bulding 

 ( 151 )

 Trade Mark No.: 17509العالمة التجارية رقم : ١٧٥٠٩ 

 In Class: 9في الصنف : ٩ 

 Date: 21/04/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٤/٢١ 

من اجل : أجهزة فيديو, تلفزيونات , كاميرات 
التصوير ، أجهزة التسجيل ( مسجالت ) ، راديوهات 

، أشرطة الكسيت ، بطاريات 

In Respect of: video systems , televions 
, video cameras , recordrs , radio ,video 
tapes , cassetters , batteries . 

بأسم : شركة حمد عبداهللا العيسى 
وأوالده(العيسى) 

In the name of: SHAREKAT HAMAD AB-
DALLAH ALESSA WA AWLADOH(ALESSA) 

العنوان : الرياض /شارع املطار/عمارة العيسى /
مقابل مجمع البريد اجلديد 

Address: ALRYAD\SHAREA ALMATAR \
AMARET ALESSA \MOQABEL MOGAMA 
ALBAREED ALGADEED 

عنوان التبليغ : رام اهللا \ص ب \ ٣٨٠٠٢ منطقة 
رقم ٦٧١٠ 

Address for Services: 
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( 152 )

 Trade Mark No.: 17571العالمة التجارية رقم : ١٧٥٧١ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 06/05/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٥/٠٦ 

من اجل : القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز 
والتابيوكا والساجو وما يقوم مقام القهوة ، 

الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ، اخلبز 
واملعجنات واحللويات ، واحللوى املثلجة ، العسل 
ودبس السكر، اخلميرة ومسحوق اخلبازة ، امللح 

واخلردل واخلل الصلصات (التوابل) ، البهارات، الثلج 

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

 In the name of: Al Marai Companyبأسم : شركة املراعي 

العنوان : ص ب ٨٥٢٤, الرياض ١١٤٩٢, اململكة 
العربية السعودية 

Address: P.O. Box 8524, Riyadh 11492, 
Kingdom of Saudi Arabia 

 AGIP - TMP Agents/ P.O : عنوان التبليغ
 Al-Beereh ٣٨٠٠ Box

Address for Services: 

 ( 153 )

 Trade Mark No.: 17575العالمة التجارية رقم : ١٧٥٧٥ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 06/05/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٥/٠٦ 

من اجل : القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز 
والتابيوكا والساجو وما يقوم مقام القهوة ، 

الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ، اخلبز 
واملعجنات واحللويات ، واحللوى املثلجة ، العسل 
ودبس السكر، اخلميرة ومسحوق اخلبازة ، امللح 

واخلردل واخلل الصلصات (التوابل) ، البهارات، الثلج 

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

العنوان : ص ب ٨٥٢٤, الرياض ١١٤٩٢, اململكة 
العربية السعودية 

Address: P.O. Box 8524, Riyadh 11492, 
Kingdom of Saudi Arabia 

 AGIP - TMP Agents/ P.O : عنوان التبليغ
 Al-Beereh ٣٨٠٠ Box

Address for Services: 

( 154 )

 Trade Mark No.: 17592العالمة التجارية رقم : ١٧٥٩٢ 

 In Class: 25في الصنف : ٢٥ 

 Date: 13/05/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٥/١٣ 

 In Respect of: shoes and clothesمن اجل : األحذية واملالبس 

بأسم : شركة لبو شرخ لتجارة وتسويق لوازم 
االحذية 

In the name of: SHARIKAT ABU SHARKH 
LETEJARET WA TASWEEQ LAWAZEM AL 
AHTHIEH 

 - Address: AL KHALIL - SHARE> AL ADELالعنوان : اخلليل - شارع العدل - اخلليل مول 
ALKHALEEL MOL 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : اخلليل راس اجلورة تلفون ٢٢١٧٤٣٣ 

( 155 )

 Trade Mark No.: 17617العالمة التجارية رقم : ١٧٦١٧ 

 In Class: 16في الصنف : ١٦ 

 Date: 19/05/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٥/١٩ 

من اجل : الورق ومنتوجات الورق وتشمل محارم 
الورق والتواليت والشاش الورقي املستعمل للوجه 

والتنظيف وفوط االطفال والفوط الصحية 

In Respect of: PAPER AND PAPER PROD-
UCT INCLUDING FACIAL TISSUE PAPER 
,NAPKINS,BABY DIAPERS,SANITARY NAP-
KINS 

-In the name of: SHAREKET IKHALKO LILSTبأسم : شركة اكحيلكو لالستثمار 
THMAR 
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 : Address: QABATYEH - JENEN - TELالعنوان : قباطية - جنني - - تلفون : ٢٥٢٢١٧١ /٠٤ 
04/2522171 

عنوان التبليغ : قباطية - جنني - - تلفون : 
 ٢٥٢٢١٧١ /٠٤

Address for Services: QABATYEH - JENEN - 
TEL : 04/2522171 

 (156)

 Trade Mark No.: 17618العالمة التجارية رقم : ١٧٦١٨ 

 In Class: 16في الصنف : ١٦ 

 Date: 19/05/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٥/١٩ 

من اجل : الورق ومنتجات الورق ويشمل محارم 
الورق والتواليت والشاش الورقي املستعمل للوجه 

والتنظيف وفوط االطفال والفوط الصحية 

In Respect of: Paper, and paper product 
including facial tissue toilet paper cleaning 
tissues paper napkins baby diaiers sanitry 
napkins. 

 In the name of: shariket ikhalko llistthmarبأسم : شركة اكحيلكو لالستثمار 

 Address: qbatyeh -jenen tel 042522171العنوان : قباطيه جنني ٠٤٢٥٢٢١٧١ 

 Address for Services: qbatyeh -jenen telعنوان التبليغ : قباطيه جنني ٠٤٢٥٢٢١٧١ 
042522171 

( 157 )

 Trade Mark No.: 17623العالمة التجارية رقم : ١٧٦٢٣ 

 In Class: 7في الصنف : ٧ 

 Date: 20/05/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٥/٢٠ 

 In Respect of: Elevatorsمن اجل : املصاعد الكهربائية 

 In the name of: Nedal –M. Etdcdcبأسم : نضال محمد علي اتدكيدك 

 Address: Hebron Al Jabari Buldingالعنوان : اخلليل – رأس اجلوره - ص .ب(٥٦٨) 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : اخلليل ت٢٢٢٤١١٧ 
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( 158 )

 Trade Mark No.: 17624العالمة التجارية رقم : ١٧٦٢٤ 

 In Class: 7في الصنف : ٧ 

 Date: 23/05/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٥/٢٣ 

من اجل : ممتص الصدمات, مسندات املركبات, 
مضخات الزيت للمركبات, البستونات (جزء من 

املواكن او احملركات), املبدءات للمطورات واحملركات, 
مكونات االشعال للمحركات ذوات االحتراق 

الداخلي, االت كنس الطرق (ذاتية الدفع), معدات 
صيانة املركبات, الكربوريترات, مشعاع التبريد 

حملركات املركبات 

In Respect of: 1. Shock absorber;2. 
Automobile bearings; 3. Automobile 
oil pump; 4. Pistons[parts of machines 
or engines]; 5. Starters for motors and 
engines; 6. Igniting devices for internal 
combustion engines; 7. Road sweeping 
machines[self-propelled]; 8. Automobile 
maintenance equipment; 9. Carburetters; 
10.Automobile motor cooling radiator 

-In the name of: GUANGZHOU AUTOMOبأسم : غوانغزهو اتوموبايل غروب كو., ال تي دي. 
BILE GROUP CO., LTD. 

العنوان : ٢٣/اف, تشينغيو بيلدنغ, رقم. ٤٤٨-٤٥٨, 
دونغفينغزهونغ ار دي., غوانغزهو, الصني 

Address: 23/F, Chengyue Building, No.448-
458, Dongfengzhong Rd. ,Guangzhou, PR 
CHINA 

 AGIP - TMP Agents/ P.O : عنوان التبليغ
 Al-Beereh ٣٨٠٠ Box

Address for Services: 

( 159 )

 ١٧٦٢٥ :.Trade Mark Noالعالمة التجارية رقم : ١٧٦٢٥ 

 In Class: 12في الصنف : ١٢ 

 Date: 23/05/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٥/٢٣ 
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من اجل : مركبات السفر عبر االرض, الهواء, املاء 
او السكة احلديد, ابواب املركبات, واقيات الصدمات 

للمركبات, نوافذ املركبات, شرائح الكوابح 
للمركبات, مقبض نقل السرعات للمركبات 

البرية, مزمار املركبات, االجزاء غير املنزلقة الطارات 
املركبات, كراسي املركبات, االجزاء املضادة لسرقة 

املركبات, عجالت التوجيه (اغطية للمركبات), 
مضخات للدراجات, هوائيات التفريغ, كراسي 

املقعدين, االوتوبيس الكهربائي, كراسي االطفال, 
باصات النقل, معدات صيانة القلوب الداخلية, 

املركبات الهوائية, املراكب, السيارات. هياكل 
املركبات, صناديق الغيارات للمركبات البرية, 

الكالتشات للمركبات البرية, اجسام املركبات, 
الدواسر امليكانيكية للمركبات البرية, احملركات 

للمركبات البرية, عجالت املركبات, اغطية 
محركات املركبات, عجالت القيادة للمركبات, 

التنجيد للمركبات, كبسوالت لتنك وقود املركبات, 
اطارات لعجالت املركبات, الدراجات النارية, 

الدراجات الهوائية 

In Respect of: 1. Vehicles for locomotion 
by land, air, water or rail; 2. Doors for 
vehicles; 3. Vehicle bumpers; 4. Windows 
for vehicles; 5. Brake segments for vehicles; 
6. Transmission shafts for land vehicles; 7. 
Horns for vehicles; 8. Non-skid devices for 
vehicle tires; 9. Vehicle seats; 10. Anti-theft 
devices for vehicles; 11. Steering wheels 
(Covers for vehicle -); 12. Bicycle pumps; 
13. Aerial conveyors; 14. Wheelchairs; 15. 
Trolleys; 16. Baby carriages; 17. Omnibuses; 
18. Repair outfits for inner tubes; 19. Air 
vehicles; 20.Boats; 21. Cars; 22. Vehicle 
chassis; 23. Gear boxes for land vehicles; 
24. Clutches for land vehicles; 25. Bodies 
for vehicles; 26. Propulsion mechanisms for 
land vehicles; 27. Engines for land vehicles; 
28. Vehicle wheels; 29. Hoods for vehicle 
engines; 30. Steering wheels for vehicles; 
31. Upholstery for vehicles; 32. Caps for ve-
hicle petrol [gas] tanks; 33. Tires for vehicle 
wheels; 34. Motorcycles; 35. Bicycles 

-In the name of: GUANGZHOU AUTOMOبأسم : غوانغزهو اتوموبايل غروب كو., ال تي دي. 
BILE GROUP CO., LTD. 

العنوان : ٢٣/اف, تشينغيو بيلدنغ, رقم. ٤٤٨-٤٥٨, 
دونغفينغزهونغ ار دي., غوانغزهو, الصني 

Address: 23/F, Chengyue Building, No.448-
458, Dongfengzhong Rd. ,Guangzhou, PR 
CHINA 

 AGIP - TMP Agents/ P.O : عنوان التبليغ
 Al-Beereh ٣٨٠٠ Box

Address for Services: 

( 160 )

 Trade Mark No.: 17626العالمة التجارية رقم : ١٧٦٢٦ 

 In Class: 37في الصنف : ٣٧ 

 Date: 23/05/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٥/٢٣ 
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من اجل : صيانة واصالح املركبات, جتديد االطارات, 
محطات خدمة املركبات للصيانة وتعبئة الوقود, 

صيانة واصالح الطائرات, خدمة مسح الرذاذ, 
خدمة ازالة الصدأ, محطات الوقود للمركبات, 
صيانة واصالح اجهزة االنذار, اعادة بناء املاكنات 

املدمرة جزئيا او املهترئة 

In Respect of: 1.Motor vehicle maintenance 
and repair; 2.Retreading of tires; 3.Vehicle 
service stations for refueling and mainte-
nance; 4.Airplane maintenance and repair; 
5.Spray smear service; 6.Rustproofing 
service; 7.Vehicle gas station; 8.Burglar 
alarm installation and repair; 9.Rebuilding 
machines that have been worn or partially 
destroyed; 10.Vehicle wash 

-In the name of: GUANGZHOU AUTOMOبأسم : غوانغزهو اتوموبايل غروب كو., ال تي دي. 
BILE GROUP CO., LTD. 

العنوان : ٢٣/اف, تشينغيو بيلدنغ, رقم. ٤٤٨-٤٥٨, 
دونغفينغزهونغ ار دي., غوانغزهو, الصني 

Address: 23/F, Chengyue Building, No.448-
458, Dongfengzhong Rd. ,Guangzhou, PR 
CHINA 

 AGIP - TMP Agents/ P.O : عنوان التبليغ
 Al-Beereh ٣٨٠٠ Box

Address for Services: 

 ( 161 )

 Trade Mark No.: 17627العالمة التجارية رقم : ١٧٦٢٧ 

 In Class: 7في الصنف : ٧ 

 Date: 23/05/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٥/٢٣ 

من اجل : ممتص الصدمات, مسندات املركبات, 
مضخات الزيت للمركبات, البستونات (جزء من 

املواكن او احملركات), املبدءات للمطورات واحملركات, 
مكونات االشعال للمحركات ذوات االحتراق 

الداخلي, االت كنس الطرق (ذاتية الدفع), معدات 
صيانة املركبات, الكربوريترات, مشعاع التبريد 

حملركات املركبات 

In Respect of: 1. Shock absorber;2. 
Automobile bearings; 3. Automobile 
oil pump; 4. Pistons[parts of machines 
or engines]; 5. Starters for motors and 
engines; 6. Igniting devices for internal 
combustion engines; 7. Road sweeping 
machines[self-propelled]; 8. Automobile 
maintenance equipment; 9. Carburetters; 
10.Automobile motor cooling radiator 

-In the name of: GUANGZHOU AUTOMOبأسم : غوانغزهو اتوموبايل غروب كو., ال تي دي. 
BILE GROUP CO., LTD. 

العنوان : ٢٣/اف, تشينغيو بيلدنغ, رقم. ٤٤٨-٤٥٨, 
دونغفينغزهونغ ار دي., غوانغزهو, الصني 

Address: 23/F, Chengyue Building, No.448-
458, Dongfengzhong Rd. ,Guangzhou, PR 
CHINA 

 AGIP - TMP Agents/ P.O : عنوان التبليغ
 Al-Beereh ٣٨٠٠ Box

Address for Services: 
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( 162 )

 Trade Mark No.: 17628العالمة التجارية رقم : ١٧٦٢٨ 

 In Class: 12في الصنف : ١٢ 

 Date: 23/05/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٥/٢٣ 

من اجل : مركبات السفر عبر االرض, الهواء, املاء 
او السكة احلديد, ابواب املركبات, واقيات الصدمات 

للمركبات, نوافذ املركبات, شرائح الكوابح 
للمركبات, مقبض نقل السرعات للمركبات 

البرية, مزمار املركبات, االجزاء غير املنزلقة الطارات 
املركبات, كراسي املركبات, االجزاء املضادة لسرقة 

املركبات, عجالت التوجيه (اغطية للمركبات), 
مضخات للدراجات, هوائيات التفريغ, كراسي 

املقعدين, االوتوبيس الكهربائي, كراسي االطفال, 
باصات النقل, معدات صيانة القلوب الداخلية, 

املركبات الهوائية, املراكب, السيارات. هياكل 
املركبات, صناديق الغيارات للمركبات البرية, 

الكالتشات للمركبات البرية, اجسام املركبات, 
الدواسر امليكانيكية للمركبات البرية, احملركات 

للمركبات البرية, عجالت املركبات, اغطية 
محركات املركبات, عجالت القيادة للمركبات, 

التنجيد للمركبات, كبسوالت لتنك وقود املركبات, 
اطارات لعجالت املركبات, الدراجات النارية, 

الدراجات الهوائية 

In Respect of: 1. Vehicles for locomotion 
by land, air, water or rail; 2. Doors for ve-
hicles; 3. Vehicle bumpers; 4. Windows for 
vehicles; 5. Brake segments for vehicles; 
6. Transmission shafts for land vehicles; 7. 
Horns for vehicles; 8. Non-skid devices for 
vehicle tires; 9. Vehicle seats; 10. Anti-
theft devices for vehicles; 11. Steering 
wheels (Covers for vehicle -); 12. Bicycle 
pumps; 13. Aerial conveyors; 14. Wheel-
chairs; 15. Trolleys; 16. Baby carriages; 17. 
Omnibuses; 18. Repair outfits for inner 
tubes; 19. Air vehicles; 20.Boats; 21. Cars; 
22. Vehicle chassis; 23. Gear boxes for land 
vehicles; 24. Clutches for land vehicles; 
25. Bodies for vehicles; 26. Propulsion 
mechanisms for land vehicles; 27. Engines 
for land vehicles; 28. Vehicle wheels; 29. 
Hoods for vehicle engines; 30. Steering 
wheels for vehicles; 31. Upholstery for 
vehicles; 32. Caps for vehicle petrol [gas] 
tanks; 33. Tires for vehicle wheels; 34. 
Motorcycles; 35. Bicycles 

-In the name of: GUANGZHOU AUTOMOبأسم : غوانغزهو اتوموبايل غروب كو., ال تي دي. 
BILE GROUP CO., LTD. 

العنوان : ٢٣/اف, تشينغيو بيلدنغ, رقم. ٤٤٨-٤٥٨, 
دونغفينغزهونغ ار دي., غوانغزهو, الصني 

Address: 23/F, Chengyue Building, No.448-
458, Dongfengzhong Rd. ,Guangzhou, PR 
CHINA 

 AGIP - TMP Agents/ P.O : عنوان التبليغ
 Al-Beereh ٣٨٠٠ Box

Address for Services: 
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( 163 )

 Trade Mark No.: 17629العالمة التجارية رقم : ١٧٦٢٩ 

 In Class: 37في الصنف : ٣٧ 

 Date: 23/05/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٥/٢٣ 

من اجل : صيانة واصالح املركبات, جتديد االطارات, 
محطات خدمة املركبات للصيانة وتعبئة الوقود, 

صيانة واصالح الطائرات, خدمة مسح الرذاذ, 
خدمة ازالة الصدأ, محطات الوقود للمركبات, 
صيانة واصالح اجهزة االنذار, اعادة بناء املاكنات 

املدمرة جزئيا او املهترئة 

In Respect of: 1.Motor vehicle maintenance 
and repair; 2.Retreading of tires; 3.Vehicle 
service stations for refueling and mainte-
nance; 4.Airplane maintenance and repair; 
5.Spray smear service; 6.Rustproofing 
service; 7.Vehicle gas station; 8.Burglar 
alarm installation and repair; 9.Rebuilding 
machines that have been worn or partially 
destroyed; 10.Vehicle wash 

-In the name of: GUANGZHOU AUTOMOبأسم : غوانغزهو اتوموبايل غروب كو., ال تي دي. 
BILE GROUP CO., LTD. 

العنوان : ٢٣/اف, تشينغيو بيلدنغ, رقم. ٤٤٨-٤٥٨, 
دونغفينغزهونغ ار دي., غوانغزهو, الصني 

Address: 23/F, Chengyue Building, No.448-
458, Dongfengzhong Rd. ,Guangzhou, PR 
CHINA 

 AGIP - TMP Agents/ P.O : عنوان التبليغ
 Al-Beereh ٣٨٠٠ Box

Address for Services: 

( 164 )

 Trade Mark No.: 17630العالمة التجارية رقم : ١٧٦٣٠ 

 In Class: 7في الصنف : ٧ 

 Date: 23/05/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٥/٢٣ 
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من اجل : ممتص الصدمات, مسندات املركبات, 
مضخات الزيت للمركبات, البستونات (جزء من 

املواكن او احملركات), املبدءات للمطورات واحملركات, 
مكونات االشعال للمحركات ذوات االحتراق 

الداخلي, االت كنس الطرق (ذاتية الدفع), معدات 
صيانة املركبات, الكربوريترات, مشعاع التبريد 

حملركات املركبات 

In Respect of: 1. Shock absorber;2. 
Automobile bearings; 3. Automobile 
oil pump; 4. Pistons[parts of machines 
or engines]; 5. Starters for motors and 
engines; 6. Igniting devices for internal 
combustion engines; 7. Road sweeping 
machines[self-propelled]; 8. Automobile 
maintenance equipment; 9. Carburetters; 
10.Automobile motor cooling radiator 

-In the name of: GUANGZHOU AUTOMOبأسم : غوانغزهو اتوموبايل غروب كو., ال تي دي. 
BILE GROUP CO., LTD. 

العنوان : ٢٣/اف, تشينغيو بيلدنغ, رقم. ٤٤٨-٤٥٨, 
دونغفينغزهونغ ار دي., غوانغزهو, الصني 

Address: 23/F, Chengyue Building, No.448-
458, Dongfengzhong Rd. ,Guangzhou, PR 
CHINA 

 AGIP - TMP Agents/ P.O : عنوان التبليغ
 Al-Beereh ٣٨٠٠ Box

Address for Services: 

( 165 )

 Trade Mark No.: 17631العالمة التجارية رقم : ١٧٦٣١ 

 In Class: 12في الصنف : ١٢ 

 Date: 23/05/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٥/٢٣ 

من اجل : مركبات السفر عبر االرض, الهواء, املاء 
او السكة احلديد, ابواب املركبات, واقيات الصدمات 

للمركبات, نوافذ املركبات, شرائح الكوابح 
للمركبات, مقبض نقل السرعات للمركبات 

البرية, مزمار املركبات, االجزاء غير املنزلقة الطارات 
املركبات, كراسي املركبات, االجزاء املضادة لسرقة 

املركبات, عجالت التوجيه (اغطية للمركبات), 

In Respect of: 1. Vehicles for locomotion by 
land, air, water or rail; 2. Doors for vehi-
cles; 3. Vehicle bumpers; 4. Windows for 
vehicles; 5. Brake segments for vehicles; 
6. Transmission shafts for land vehicles; 7. 
Horns for vehicles; 8. Non-skid devices for 
vehicle tires; 9. Vehicle seats; 10. Anti-theft 
devices for vehicles; 11. Steering wheels 
(Covers for vehicle -);
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مضخات للدراجات, هوائيات التفريغ, كراسي 
املقعدين, االوتوبيس الكهربائي, كراسي االطفال, 

باصات النقل, معدات صيانة القلوب الداخلية, 
املركبات الهوائية, املراكب, السيارات. هياكل 
املركبات, صناديق الغيارات للمركبات البرية, 

الكالتشات للمركبات البرية, اجسام املركبات, 
الدواسر امليكانيكية للمركبات البرية, احملركات 

للمركبات البرية, عجالت املركبات, اغطية 
محركات املركبات, عجالت القيادة للمركبات, 

التنجيد للمركبات, كبسوالت لتنك وقود املركبات, 
اطارات لعجالت املركبات, الدراجات النارية, 

الدراجات الهوائية

12. Bicycle pumps; 13. Aerial conveyors; 14. 
Wheelchairs; 15. Trolleys; 16. Baby car-
riages; 17. Omnibuses; 18. Repair outfits for 
inner tubes; 19. Air vehicles; 20.Boats; 21. 
Cars; 22. Vehicle chassis; 23. Gear boxes for 
land vehicles; 24. Clutches for land vehi-
cles; 25. Bodies for vehicles; 26. Propulsion 
mechanisms for land vehicles; 27. Engines 
for land vehicles; 28. Vehicle wheels; 29. 
Hoods for vehicle engines; 30. Steering 
wheels for vehicles; 31. Upholstery for vehi-
cles; 32. Caps for vehicle petrol [gas] tanks; 
33. Tires for vehicle wheels; 34. Motorcy-
cles; 35. Bicycles

-In the name of: GUANGZHOU AUTOMOبأسم : غوانغزهو اتوموبايل غروب كو., ال تي دي. 
BILE GROUP CO., LTD. 

العنوان : ٢٣/اف, تشينغيو بيلدنغ, رقم. ٤٤٨-٤٥٨, 
دونغفينغزهونغ ار دي., غوانغزهو, الصني 

Address: 23/F, Chengyue Building, No.448-
458, Dongfengzhong Rd. ,Guangzhou, PR 
CHINA 

 AGIP - TMP Agents/ P.O : عنوان التبليغ
 Al-Beereh ٣٨٠٠ Box

Address for Services: 

( 166 )

 Trade Mark No.: 17632العالمة التجارية رقم : ١٧٦٣٢ 

 In Class: 37في الصنف : ٣٧ 

 Date: 23/05/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٥/٢٣ 

من اجل : صيانة واصالح املركبات, جتديد االطارات, 
محطات خدمة املركبات للصيانة وتعبئة الوقود, 

صيانة واصالح الطائرات, خدمة مسح الرذاذ, 
خدمة ازالة الصدأ, محطات الوقود للمركبات, 
صيانة واصالح اجهزة االنذار, اعادة بناء املاكنات 

املدمرة جزئيا او املهترئة 

In Respect of: 1.Motor vehicle maintenance 
and repair; 2.Retreading of tires; 3.Vehicle 
service stations for refueling and mainte-
nance; 4.Airplane maintenance and repair; 
5.Spray smear service; 6.Rustproofing 
service; 7.Vehicle gas station; 8.Burglar 
alarm installation and repair; 9.Rebuilding 
machines that have been worn or partially 
destroyed; 10.Vehicle wash 
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-In the name of: GUANGZHOU AUTOMOبأسم : غوانغزهو اتوموبايل غروب كو., ال تي دي. 
BILE GROUP CO., LTD. 

العنوان : ٢٣/اف, تشينغيو بيلدنغ, رقم. ٤٤٨-٤٥٨, 
دونغفينغزهونغ ار دي., غوانغزهو, الصني 

Address: 23/F, Chengyue Building, No.448-
458, Dongfengzhong Rd. ,Guangzhou, PR 
CHINA 

 AGIP - TMP Agents/ P.O : عنوان التبليغ
 Al-Beereh ٣٨٠٠ Box

Address for Services: 

( 167 )

 Trade Mark No.: 17633العالمة التجارية رقم : ١٧٦٣٣ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 23/05/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٥/٢٣ 

من اجل : الشوكوالتة ومنتجات احللويات املصنوعة 
من الشوكوالتة، منتجات احللويات السكرية، 

السكاكر، البسكويت (بجميع أنواعه)، الكعك، 
الباستا، املعكرونة، املعكرونة الرفيعة (النودلز)، 
املعكرونة الرفيعة سريعة التحضير، معكرونة 
اسباغتي، الشعيرية، اخلميرة، مسحوق اخلبازة، 

صلصات للسلطة، املايونيز، اخلل، الكاتشاب 
والصلصات (التوابل)، املثلجات، منتجات العجني 
اجلاهزة للطهي، العجني امد، خبز الباراتا امد، 

البوظة (االيسكرمي)، احللويات امدة غير املصنوعة 
من احلليب، حلوى الفاكهة امدة، حلوى املثلجات، 

القهوة، الشاي، الكاكاو، السكر، األرز، التابيوكا، 
الساغو، القهوة االصطناعية، اخلبز، املعجنات، 

العسل، الدبس، املثلجات، امللح، اخلردل، الطحني 
املصنوع من احلبوب 

In Respect of: Chocolates and chocolate 
confectionery products, sugar confection-
ery products, candies, biscuits (all types), 
cakes, pasta, macaroni, noodles, instant 
noodles, spaghetti, vermicelli, yeast, bak-
ing powder, salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketchup and sauces (condiments), 
ices, ready to cook dough products, frozen 
dough, frozen paranthas, ice creams, non-
dairy frozen desserts, frozen fruit desserts, 
ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee, bread, 
pastry, honey, treacle, ices, salt, mustard, 
flour made from cereals. 

 In the name of: International Foodstuffsبأسم : الشركة العاملية للمواد الغذائية 
Co 

العنوان : ص.ب ٤١١٥، الشارقة، االمارات العربية 
املتحدة 

Address: P. O. BOX 4115 SHARJAH, UNITED 
ARAB EMIRATES 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اللة شارع االرسال ص ب ٨٥٨ 
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( 168 )

 Trade Mark No.: 17636العالمة التجارية رقم : ١٧٦٣٦ 

 In Class: 25في الصنف : ٢٥ 

 Date: 24/05/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٥/٢٤ 

من اجل : املالبس الرجالية والنسائية والبناتية 
والوالدية اجلاهزة واملالبس اجللدية وغير ذلك، األحذية 

اجللدية والبالستيكية بكافة أنواعها والشباشب 
واألحذية الطبية، املالبس واألحذية الرياضية، 

أغطية الرأس، اجلوارب الطويلة والقصيرة، صنادف 
وأخفاف استحمام، احزمة (مالبس)، احزمة للنقود 

(مالبس)، املالبس الداخلية رجالية ونسائية 
بأنواعها، مالبس داخلية مضادة للتعرق، مالبس 
من اجللد املقلد، البيجامات، البرانس، اجلاكيتات، 

مالبس املواليد، معاطف من الفرو، مباذل استحمام، 
صدارات، صدارات لصيد السمك، أغطية وجه 

(خمار أو حجاب)، حماالت للبنطلونات واجلوارب، 
عمائم، جالبيب، طماقات للكاحل، أثواب استحمام، 

مالبس العرائس والسهرة، التريكو بكافة أنواعه 

In Respect of: Men, women, boys and girls 
ready-made clothing; Clothing of leather 
and others, shoes of leather and plastic of 
all kinds; slippers; medical shoes; sports-
wear and sports shoes; headgear; stock-
ings; socks; sandals; Bath slippers; Belts 
[clothing]; Money belts [clothing]; women 
and men undergarments of al kinds; Anti-
sweat Underclothing; Clothing of imita-
tions of leather; Pajamas; hoods; jackets; 
Layettes; Pelisses; Bath robes; Waistcoats 
; Fishing vests; Wimples; trouser and Sock 
Suspenders; Turbans; Smocks; Spats; 
bathing suit; evening and wedding dress; 
tricots of all kinds 

بأسم : شركة احلمصي وطباخة التجارية 
والصناعية احملدودة املسؤولية 

In the name of: Al Homsy & Tabbakha 
commercial & industrial Limited Liability 
Company 

 Address: Syria – Damascus Country Sideالعنوان : . ريف دمشق، سوريا 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اللة شارع االرسال ص ب ٨٥٨ 

( 169 )

 Trade Mark No.: 17639العالمة التجارية رقم : ١٧٦٣٩ 

 In Class: 4في الصنف : ٤ 

 Date: 25/05/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٥/٢٥ 
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 In Respect of: All kinds of charcoalمن اجل : الفحم بجميع انواعه 

-In the name of: Muhamad Jamel Muhaبأسم : محمد جميل محمد سويليم 
mad Swaleem 

 Address: Jerusalem Shu’fatالعنوان : القدس ، شعفاط 

Muhamad Hurinie, Adv, Al- : عنوان التبليغ
 Bireh, Balou, behind the Ministry of the

 Interior, Zahra Tower, first floor

Address for Services: 

charcoal االدعاءات : ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها احلق املطلق باستخدام كلمة فحم و
مبعزل عن العالمة 

( 170 )

 Trade Mark No.: 17640العالمة التجارية رقم : ١٧٦٤٠ 

 In Class: 4في الصنف : ٤ 

 Date: 25/05/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٥/٢٥ 

 In Respect of: All kinds of charcoalمن اجل : الفحم بجميع انواعه 

-In the name of: Muhamad Jamel Muhaبأسم : محمد جميل محمد سويليم 
mad Swaleem 

 Address: Jerusalem Shu’fatالعنوان : القدس ، شعفاط 

Muhamad Hurinie, Adv, Al- : عنوان التبليغ
 Bireh, Balou, behind the Ministry of the

 Interior, Zahra Tower, first floor

Address for Services: 

االدعاءات : قبول مشروط لطلب التسجيل على عدم منح حق احلماية املطلق باستخدام كلمة فحم 
مبعزل عن العالمة 

( 171 )

 Trade Mark No.: 17649العالمة التجارية رقم : ١٧٦٤٩ 

 In Class: 35في الصنف : ٣٥ 

 Date: 26/05/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٥/٢٦ 
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من اجل : اإلعالن واألعمال املهنية وتتعلق هذه 
الفئة باخلدمات التي يؤديها األشخاص والهيئات. 

In Respect of: Advertising; business man-
agement; business administration; office 
functions 

 In the name of: sharket jelanco litigara waبأسم : شركة جيالنكو للتجارة والصناعة 
al sinaa 

 Address: hebron - qezoon streetالعنوان : اخلليل - شارع قيزون 

 Address for Services: hebron - qezoonعنوان التبليغ : اخلليل - شارع قيزون 
street 

( 172)

 Trade Mark No.: 17650العالمة التجارية رقم : ١٧٦٥٠ 

 In Class: 16في الصنف : ١٦ 

 Date: 27/05/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٥/٢٧ 

من اجل : احلمارم الورقية، ورق تواليت ، املناشف 
الورقية ، املناديل الورقية واوراق احلمام 

In Respect of: toilet paper , towels of 
paper , tissnes of paper 

 In the name of: AMIN MAHMOD TAHERبأسم : امني محمود طاهر زغيبي 
ZUGHIBI 

 Address: JENIN HY AL BASATTENالعنوان : جنني - حي البساتني 

-Address for Services: JENIN HY AL BASATعنوان التبليغ : جنني - حي البساتني 
TEN 

 

( 173 )

 Trade Mark No.: 17651العالمة التجارية رقم : ١٧٦٥١ 

 In Class: 16في الصنف : ١٦ 

 Date: 27/05/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٥/٢٧ 
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من اجل : محارم الورقية,ورق تواليت 
واحلمام,املناشف الورقية. 

In Respect of: tissue paper,toilet 
paper,towel paper 

 In the name of: AMIN MAHMOD TAHERبأسم : امني محمود طاهر زغيبي 
ZUGHIBI 

 Address: JENIN HY AL BASATTENالعنوان : جنني - حي البساتني 

 Address for Services: JENIN HY AL BASATTENعنوان التبليغ : جنني - حي البساتني 

( 174 )

 Trade Mark No.: 17652العالمة التجارية رقم : ١٧٦٥٢ 

 In Class: 16في الصنف : ١٦ 

 Date: 27/05/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٥/٢٧ 

من اجل : محارم الورقية,ورق تواليت 
واحلمام,املناشف الورقية. 

In Respect of: tissue paper,toilet 
paper,towel paper 

 In the name of: AMIN MAHMOD TAHERبأسم : امني محمود طاهر زغيبي 
ZUGHIBI 

 Address: JENIN HY AL BASATTENالعنوان : جنني - حي البساتني 

-Address for Services: JENIN HY AL BASATعنوان التبليغ : جنني - حي البساتني 
TEN 

( 175 )

 Trade Mark No.: 17653العالمة التجارية رقم : ١٧٦٥٣ 

 In Class: 16في الصنف : ١٦ 

 Date: 27/05/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٥/٢٧ 
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من اجل : احلمارم الورقية، ورق تواليت ، املناشف 
الورقية ، املناديل الورقية واوراق احلمام 

In Respect of: toilet paper , towels of 
paper , tissnes of paper 

 In the name of: AMIN MAHMOD TAHERبأسم : امني محمود طاهر زغيبي 
ZUGHIBI 

 Address: JENIN HY AL BASATTENالعنوان : جنني - حي البساتني 

 Address for Services: JENIN HY AL BASATTENعنوان التبليغ : جنني - حي البساتني 

 ( 176 )

 Trade Mark No.: 17654العالمة التجارية رقم : ١٧٦٥٤ 

 In Class: 16في الصنف : ١٦ 

 Date: 27/05/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٥/٢٧ 

من اجل : احلمارم الورقية، ورق تواليت ، املناشف 
الورقية ، املناديل الورقية واوراق احلمام 

In Respect of: toilet paper , towels of 
paper , tissnes of paper 

 In the name of: AMIN MAHMOD TAHERبأسم : امني محمود طاهر زغيبي 
ZUGHIBI 

 Address: JENIN HY AL BASATTENالعنوان : جنني - حي البساتني 

-Address for Services: JENIN HY AL BASATعنوان التبليغ : جنني - حي البساتني 
TEN 

( 177 )

 Trade Mark No.: 17655العالمة التجارية رقم : ١٧٦٥٥ 

 In Class: 16في الصنف : ١٦ 

 Date: 27/05/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٥/٢٧ 

من اجل : احلمارم الورقية، ورق تواليت ، املناشف 
الورقية ، املناديل الورقية واوراق احلمام 

In Respect of: toilet paper , towels of 
paper , tissnes of paper 
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 In the name of: AMIN MAHMOD TAHERبأسم : امني محمود طاهر زغيبي 
ZUGHIBI 

 Address: JENIN HY AL BASATTENالعنوان : جنني - حي البساتني 

 Address for Services: JENIN HY AL BASATTENعنوان التبليغ : جنني - حي البساتني 

( 178 )

 Trade Mark No.: 17656العالمة التجارية رقم : ١٧٦٥٦ 

 In Class: 16في الصنف : ١٦ 

 Date: 27/05/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٥/٢٧ 

من اجل : احلمارم الورقية، ورق تواليت ، املناشف 
الورقية ، املناديل الورقية واوراق احلمام 

In Respect of: toilet paper , towels of 
paper , tissnes of paper 

 In the name of: AMIN MAHMOD TAHERبأسم : امني محمود طاهر زغيبي 
ZUGHIBI 

 Address: JENIN HY AL BASATTENالعنوان : جنني - حي البساتني 

 Address for Services: JENIN HY AL BASATTENعنوان التبليغ : جنني - حي البساتني 

( 179 )

 Trade Mark No.: 17665العالمة التجارية رقم : ١٧٦٦٥ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 27/05/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٥/٢٧ 

من اجل : النب ، الشاي ، الكاكاو ، السكر ، األرز 
، التابيوكا ، الساجو ، النب اإلصطناعي ؛ الدقيق 

واملستحضرات املصنوعة من احلبوب، اخلبز ، الفطائر 
واحللويات ، املثلجات ؛ عسل النحل والعسل األسود 

؛ اخلميرة ، مسحوق اخلبز ؛ امللـح ، اخلردل، اخلل ، 
الصلصات ، التوابل ، الثلج. 

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

 In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 



107مجلة الملكية الصناعية

العنوان : فرانكفورتر شتراسة ٢٥٠ ، د-٦٤٢٩٣ 
دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, D-64293 
Darmstadt, Germany 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا 

( 180 )

 Trade Mark No.: 17685العالمة التجارية رقم : ١٧٦٨٥ 

 In Class: 25في الصنف : ٢٥ 

 Date: 30/05/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٥/٣٠ 

من اجل : األلبسة اجلاهزة بكافة أنواعها وخاصة 
الرياضية والقطنية والسبورات وغيرها الرجالي 

والنسائي الوالدي واألحذية بكافة أنواعها. 

In Respect of: Ready-made clothes of all 
kinds, especially sport, cotton and casual 
clothes for men, women, and children, 
and all kinds of foot wear. 

 In the name of: Qal`i and Kadah Companyبأسم : شركة قلعي وقدح 

العنوان : عقار رقم ٥٥٧، مزرعة فضلون، سبينة 
الكبرى، ريف دمشق، سوريا 

Address: Aqar No.557, Fadloon Mazraat, 
Sabenah Al-Kubrah, Damascus Reef, Syria. 

عنوان التبليغ : بيت ساحور - الضفة الغربية 
ص.ب. ١٨٢ 

Address for Services: 

االدعاءات : ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها احلق املطلق باستخدام الكلمات والعبارات الو 
صفيه ذات االستخدام العام 

( 181 )

 Trade Mark No.: 17694العالمة التجارية رقم : ١٧٦٩٤ 

 In Class: 3في الصنف : ٣ 

 Date: 31/05/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٥/٣١ 

من اجل : مستحضرات جتميل ، صابون ، منظفات 
اسنان ، عطور ، كرميات جتميلية ، مزيالت شعر ، 

مساحيق مكياج ، مستحضرات حالقة ، كرميات 
لتبيض البشرة . 

In Respect of: cosmetic , soaps , dentifrices 
, creams , depilatories , make-up powder . 
shaving preperation , whitening the skin 
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-In the name of: Shareket Eva Lemostahبأسم : شركة ايفا ملستحضرات التجميل 
darat Altajmeel 

 Address: NABLUS - FALASTEENالعنوان : نابلس - فلسطني 

عنوان التبليغ : فراس اتيرة للملكية الفكرية - 
نابلس -ص.ب : ٧٦٨ 

Address for Services: 

االدعاءات : ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها احلق املطلق باستخدام الكلمات والعبارات الو صفيه 
ذات االستخدام العام 

 ( 182 )

 Trade Mark No.: 17700العالمة التجارية رقم : ١٧٧٠٠ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 01/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٠١ 

من اجل : احللويات غير الطبية، حلوى السكر 
والعلكة. 

In Respect of: Non-medicated confec-
tionery; sugar confectionery and chewing 
gum. 

 In the name of: Dandy A/Sبأسم : داندي أي/إس. 

 Address: Hjulmagervej 4b vejle, Denmarkالعنوان : هوملاغرفيج ٤بي فيجل، الدمنارك 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 

 ( 183 )

 Trade Mark No.: 17701العالمة التجارية رقم : ١٧٧٠١ 

 In Class: 3في الصنف : ٣ 

 Date: 01/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٠١ 

من اجل : مستحضرات التبييض ومواد اخرى 
تستعمل للغسيل، مستحضرات التنظيف 

والتلميع والفرك والكشط، الصابون، العطور والزيوت 
العطرية ومستحضرات التجميل وكرميات الشعر، 
مستحضرات تنظيف االسنان، جميعها مشمولة 

في الصنف ٣. 

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; all 
included in class 3. 

بأسم : باث اند بودي ويركس براند ماجنمنت، اينك. 
شركة من ديالوير 

In the name of: Bath & Body Works Brand 
Management, Inc., a Delaware corporation 
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العنوان : سفن مليتد باركواي، راينولدزبيرغ، اوهايو 
٤٣٠٦٨، الواليات املتحدة االمريكية 

Address: Seven Limited Parkway, Reynolds-
burg, Ohio 43068, United States of America 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 

االدعاءات : استخدام الكلمات works body bath مبعزل عن العالمة 

(184 )

 Trade Mark No.: 17712العالمة التجارية رقم : ١٧٧١٢ 

 In Class: 3في الصنف : ٣ 

 Date: 03/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٠٣ 

من اجل : مستحضرات جتميل صابون منظفات 
اسنان عطور كرميات جتميلية مزيالت شعر مساحيق 
مكياج مستحضرات حالقه كرميات لتبيض البشره 

In Respect of: cosmetics soaps dentifrices 
aromatics creams depilatories make up 
powder shaving preperation whitening skin 

 In the name of: sharket eva lemostahdaratبأسم : شركة ايفا ملستحضرات التجميل 
altajmeel 

العنوان : املنطقة الصناعية السادسة ٦ اكتوبر 
_مصر 

Address: almanteka al senaia alsadesa 6 
october _maser 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس ص ب (٧٦٨) 

( 185 )

 Trade Mark No.: 17714العالمة التجارية رقم : ١٧٧١٤ 

 In Class: 43في الصنف : ٤٣ 

 Date: 06/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٠٦ 

من اجل : خدمات التزويد بالطعام والشراب ، ترتيب 
االقامة املؤقتة 

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

بأسم : شركة ادعيسكو لالستثمار املساهمة 
اخلصوصية 

In the name of: Sharikat Id’eesko Lilistith-
mar Almosahima Alkhosoiya 
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 Address: Al-Sihha Circle, Hebron, The Westالعنوان : دوار الصحة, اخلليل , الضفة الغربية 
Bank 

 AGIP - TMP Agents/ P.O : عنوان التبليغ
 Al-Beereh ٣٨٠٠ Box

Address for Services: 

( 186 )

 Trade Mark No.: 17736العالمة التجارية رقم : ١٧٧٣٦ 

 In Class: 3في الصنف : ٣ 

 Date: 13/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/١٣ 

من اجل : مستحضرات ما بعد احلالقة، الصابون 
املضاد للتعرق، رغوة االستحمام، أمالح االستحمام، 
لغير االستخدامات الطبية، أقنعة اجلمال، محمرات 

الوجنتني، مستحلبات التعقيم الستخدامات 
احلمامات، كرميات التجميل، مستلزمات التجميل، 

مستحضرات التجميل للعناية بالبشرة، 
مستحضرات التجميل للعناية الصحية و 

الصميمية الشخصية، معاجني األسنان، صابون 
إزالة الروائح الكريهة، مستحضرات إزالة الروائح 

الكريهة لالستخدامات الشخصية، الكولونيا، الزيوت 
العطرية لالستخدام الشخصي، مستحضرات 

تظليل العيون، مستحضرات جتميل حاجب العني، 
أقالم حتديد حاجب العني، مساحيق الوجه، الرموش 

املزيّفة، األظافر املزيّفة، ملونات الشعر، صبغات 
الشعر، لوشن الشعر، مراهم الشعر، مرذاذات الشعر، 

مستحضرات متويج الشعر، كرميات و لوشن األيدي، 
مستحضرات إزالة الطالء، ماء الالفندر، بلسم 

الشفاه، أقالم حتديد الشفاه، أحمر الشفاه، املاكياج 
السائل، اللوشن الستخدامات التجميل، مساحيق 
املاكياج، مستحضرات املاكياج، مستحضرات إزالة 
املاكياج، املاسكارا، مستحضرات العناية باألظافر، 

ملمعات األظافر، طالء األظافر، الزيوت الستخدامات 
التجميل، زيوت العطور والروائح، العطور، أحمر 

الشفاه للتلميع، لوشن ومستحلبات ما قبل وما بعد 
رة، شامبو الشعر لالستخدام  احلالقة، املياه املعطّ

البشري، كرميات احلالقة، رغوة احلالقة، صابون احلالقة، 
لوشن ومستحلبات تنظيف البشرة، لوشن وكرميات 

ة  ترطيب البشرة، مستحضرات الوقاية من أشعّ
ة  الشمس، مستحضرات تسمير البشرة بأشعّ

الشمس (مستحضرات جتميل)، مساحيق الطلق 
الستخدام احلمامات، صابون احلمامات، مياه احلمامات 

رة، مساحيق األسنان، معاجني األسنان.  املعطّ

In Respect of: After-shave lotions, antiper-
spirant soap, bath foam, bath salts, not for 
medical purposes, beauty masks, blusher, 
cleansing milk for toilet purposes, cosmet-
ic creams, cosmetic kits, cosmetic preda-
tions for skin care, cosmetics for personal 
hygienic and intimate care, dentifrices, 
deodorant soap, deodorants for personal 
use, eau de Cologne, essential oils for per-
sonal use, eye shadow, eyebrow cosmet-
ics, eyebrow pencils, face powder, false 
eyelashes, false nails, hair colorants, hair 
dyes, hair lotions, hair pomade, hair spray, 
hair waving preparations, hand creams 
and lotions, lacquer-removing prepara-
tions, lavender water, lip pencils, lipsticks, 
liquid removing preparations, mascara, 
nail care preparations, nail polish, nail 
varnish, oil for cosmetic purposes, oil for 
perfumes and scents, perfumes, polishing 
rouge, pre- and after- shaving lotion and 
emulsion, scented water, shampoo for 
human hair, shaving cream, shaving foam, 
shaving soap, skin cleansing emulsions 
and lotions, skin moisturizing and lotions, 
sunscreen preparations, sun-tanning 
preparations (cosmetics), talcum powder 
for toilet use, toilet soaps, toilet water, 
tooth powder, toothpaste. 
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 .In the name of: TRUSSARDI S.p.Aبأسم : تروزاردي أس. بي . إيه. 

 ,Address: Piazza Duse, 4, 20122 Milanoالعنوان : بيازا ديوز ٤ ، ٢٠١٢٢ ميالنو ، إيطاليا 
Italy 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا 

( 187 )

 Trade Mark No.: 17737العالمة التجارية رقم : ١٧٧٣٧ 

 In Class: 9في الصنف : ٩ 

 Date: 13/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/١٣ 

من اجل : آالت التصوير (تصوير فوتوغرافي)، أدوات 
قياس الوقت (أجهزة قياس الوقت)، علب حفظ 

العدسات الالصقة، بدالت الغوص، املفكرات 
اإللكترونية، علب حفظ النظارات الطبية، سالسل 

تعليق النظارات الطبية، حبال النظارات الطبية، 
إطارات النظارات الطبية، النظارات الطبية، النظارات 

الرياضية، عدسات التكبير (بصريات)، أقنعة 
الغواصني، النظارات األنفية، علب حفظ النظارات 

األنفية، سالسل تعليق النظارات األنفية، حبال 
النظارات األنفية، حماالت النظارات األنفية، الهواتف 

الة، علب حفظ املناظير، إطارات املناظير، زجاجات  النقّ
املناظير، األجهزة اإللكترونية الرقمية لتسجيل 

وتنظيم وإرسال ومعاجلة ومراجعة النصوص 
والبيانات واملقاطع الصوتية والصور وامللفات املرئية، 
الة.  هواتف الفيديو، كاميرات الفيديو، الهواتف النقّ

In Respect of: Cameras (photography), 
chronographs (time recording appara-
tus), containers for contact lenses, diving 
suits, electronic agendas, eyeglass cases, 
eyeglass chains, eyeglass cords, eyeglass 
frames, eyeglasses, sunglasses, goggles for 
sports, magnifying glasses (optics), divers> 
masks, pince-nez, pince-nez chains, pince-
nez cords, pince-nez mountings, portable 
telephones, spectacle cases, spectacle 
frames, spectacle glasses, digital elec-
tronic devices for recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing 
teats, data, audio, image, and video files, 
video telephones, video cameras, portable 
phone. 

 .In the name of: TRUSSARDI S.p.Aبأسم : تروزاردي أس. بي . إيه. 

 Address: Piazza Duse, 4, 20122 Milano, Italyالعنوان : بيازا ديوز ٤ ، ٢٠١٢٢ ميالنو ، إيطاليا 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا 

( 188 )

 Trade Mark No.: 17738العالمة التجارية رقم : ١٧٧٣٨ 

 In Class: 14في الصنف : ١٤ 

 Date: 13/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/١٣ 



112العــــدد األول

من اجل : ساعات التنبيه، صناديق املعادن الثمينة، 
األساور، مشابك الصدر، السالسل، حلي الزينة، 

آالت قياس الزمن (ساعات)، أدوات التوقيت، علب 
الساعات، أزرار القمصان، األقراط، سالسل املفاتيح، 

حلقات املفاتيح (حلي أو ميداليات مفاتيح)، 
امليداليات، القالدات، دبابيس التزيني، اخلوامت، مزينات 
األحذية من املعادن الثمينة، حلي التزيني الفضية، 

ساعات التوقيت، قشط ساعات اليد، مشابك 
ربطات العنق، دبابيس ربطات العنق، حلي الزينة، 

أحزمة الساعات، علب الساعات، سالسل الساعات، 
الساعات، ساعات اليد. 

In Respect of: Alarm clock, boxes of pre-
cious metal, bracelets, brooches, chains, 
charms, chronographs (watches), chro-
nometer, clock cases, cuff links, earnings, 
key chains, key rings (trinkets or fobs), 
medallions, necklaces, ornamental pins, 
rings, shoe ornaments of precious metal, 
silver ornaments, stopwatches, straps for 
wristwatches, tie clips, tie pins, trinkets, 
watch bands, watch cases, watch chains, 
watches, wristwatches. 

 .In the name of: TRUSSARDI S.p.Aبأسم : تروزاردي أس. بي . إيه. 

 ,Address: Piazza Duse, 4, 20122 Milanoالعنوان : بيازا ديوز ٤ ، ٢٠١٢٢ ميالنو ، إيطاليا 
Italy 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا 

 ( 189 )

 Trade Mark No.: 17739العالمة التجارية رقم : ١٧٧٣٩ 

 In Class: 16في الصنف : ١٦ 

 Date: 13/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/١٣ 

من اجل : كتب املفكرات، األلبومات، مساند الكتب، 
أغطية الكتب، الكراسات، مؤشرات الكتب، الكتب، 

الصناديق املصنوعة من الورق املقوى أو الورق، التقاومي، 
الكتيبات املصورة، ألواح الكتابة املشبكية، دفتر تدوين 

اليوميات، بطاقات املعايدة، كتب الشروحات املصورة 
والصور الفوتوغرافية، كتب الفهارس غير النسيجية، 

االت (الدوريات)، كتب املذكرات، احملافظ اجللدية 
لألوراق املالية، املنشورات الدورية، مساند حمل الصور، 
الصور الفوتوغرافية، األغشية البالستيكية للتغليف 

والرزم، دفاتر املالحظات املوضوعة في اجليب، بطاقات 
البريد، امللصقات اإلعالنية، دفاتر القصاصات، وسائد 

حتبير األختام، امللصقات (قرطاسية)، 

In Respect of: Agenda books, albums, 
bookends, book covers, booklets, book-
markers, books, boxes of cardboard or 
paper, calendars, catalogues, clipboards, 
diaries, greeting cards, illustrated and pho-
tographic books, index books, labels, not 
of textile, magazines (periodicals), memo-
randum books, note cases, periodicals, 
photograph stands, photographs, plastic 
film for wrapping and packaging, pocket 
noteboox, postcards, posters, scrapboox, 
stamp pads, stickers (stationery), 
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أغطية املائدة الورقية، مناديل املائدة الورقية، أغطية 
املائدة الورقية التي يوضع عليها الطعام، املناديل 

الورقية إلزالة املاكياج، ورق املراحيض، املناشف الورقية؛ 
األشرطة الالصقة للقرطاسية واالستخدامات 

املنزلية، علب أقالم احلبر، أقالم احلبر والرصاص، 
حافظات أقالم احلبر، حماالت أقالم الرصاص، رصاصات 

الكتابة ألقالم احلبر والرصاص، أقالم التخطيط، حلقات 
ربط دفاتر األوراق غير املتصلة، أدوات فتح الرسائل، 

رفوف حفظ الرسائل، أقالم احلبر السائل القابلة 
للتعبئة، ألواح الرسم، منتجات املسح، الدات 
الورقية؛ أكياس التعبئة البالستيكية، األكياس 

البالستيكية للتعبئة.

table linen of paper, table napkins of pa-
per, tablecloths of paper, tissues of paper 
for removing make-up, toilet paper, towels 
of paper; adhesive tapes of stationery 
or household purposes, boxes for pens, 
pens and pencils, pencils holders, pen and 
pencil leads, markers, loose-leaf binders, 
letter opener, letter trays, fountain pens, 
drawing boards, erasing products, fold-
ers for papers; packaging bags of plastics, 
plastic form bags for packaging.

 .In the name of: TRUSSARDI S.p.Aبأسم : تروزاردي أس. بي . إيه. 

 ,Address: Piazza Duse, 4, 20122 Milanoالعنوان : بيازا ديوز ٤ ، ٢٠١٢٢ ميالنو ، إيطاليا 
Italy 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا 

(190)

 Trade Mark No.: 17740العالمة التجارية رقم : ١٧٧٤٠ 

 In Class: 18في الصنف : ١٨ 

 Date: 13/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/١٣ 

من اجل : حقائب الظهر، حقائب الشاطئ، حقائب 
حفظ األوراق، محافظ البطاقات (محافظ النقود 

الورقية)، احلقائب القماشية للسفر، احلقائب اليدوية، 
اللجامات اجللدية، أحزمة الكتف اجللدية، احلقائب 

الشبكية للتسوق، محافظ اجليب، األكياس اجللدية 
للتعبئة، أكياس النقود، حقائب الظهر، السروج، 

حقائب الكتب املدرسية، احلقائب املدرسية، أكياس 
التسوق، احلقائب الرياضية، احلقائب املستطيلة 

املسطحة للسفر، حقائب، صناديق السفر، صناديق 
الثياب (حقائب سفر)، علب مستحضرات التجميل 

غير اهزة؛ املظالت، الشماسي وعصي املشي؛ 
السياط، عدد الفروسية والسروج. 

In Respect of: Backpacks, beach bags, 
briefcases, and card cases (notecases), 
garment bags for travel, handbags, leather 
leashes, leather shoulder belts, net bags 
for shopping, pocket wallets, pouches, of 
leather, for packaging, purses, rucksacks, 
saddler, school bags, school satchels bags, 
sports bags, suitcases, traveling bags, 
traveling trunks, trunks (luggage), valises, 
vanity cases, not fitted; umbrellas, para-
sols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery. 

 .In the name of: TRUSSARDI S.p.Aبأسم : تروزاردي أس. بي . إيه. 

 ,Address: Piazza Duse, 4, 20122 Milanoالعنوان : بيازا ديوز ٤ ، ٢٠١٢٢ ميالنو ، إيطاليا 
Italy 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا 
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( 191 )

 Trade Mark No.: 17741العالمة التجارية رقم : ١٧٧٤١ 

 In Class: 24في الصنف : ٢٤ 

 Date: 13/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/١٣ 

من اجل : بياضات احلمامات، باستثناء املالبس، 
بطانيات األسرة، شراشف األسرة، أغطية األسرة، 

أغطية األسرة الورقية، بياضات األسرة، أغطية األسرة، 
القماش الكتاني للتزيني أو التطريز، الستائر القماشية 

أو البالستيكية، ستائر األبواب، مناشف الوجه 
القماشية، أغطية األثاث، املناديل القماشية، بطانات 

القبعات القماشية بالقطعة، البياضات املنزلية، الرقع 
القماشية، أغطية الفرشات، أغطية الوسائد، قطع 
تعيني مواقع اجللوس غير الورقية، اللحافات، أكياس 

النوم (قماش)، بياضات املائدة غير الورقية، مناديل 
املائدة القماشية، البسط املزخرفة (معلقات جدارية) 

القماشية، املناشف القماشية، أنسجة التنجيد، 
املعلقات اجلدارية القماشية، قفازات الغسيل. 

In Respect of: Bath linen, except clothing, 
bed blankets, bed clothes, bed covers, bed 
covers of paper, bed linen, bedspreads, can-
vas for tapestry or embroidery, curtains of 
textile or plastic, door curtains, face towels 
of textile, furniture covers, handkerchiefs of 
textile, hat linings, of textile, in the piece, 
household linen, tables of cloth, mattress 
covers, pillowcases, place mate, not of 
paper, quits, sleeping bags (sheeting), table 
linen, not for paper, table napkins of textile, 
tapestry (wall hangings) of textile, towels of 
textile, upholstery fabrics, wall hangings of 
textile, washing mitts. 

 .In the name of: TRUSSARDI S.p.Aبأسم : تروزاردي أس. بي . إيه. 

 Address: Piazza Duse, 4, 20122 Milano, Italyالعنوان : بيازا ديوز ٤ ، ٢٠١٢٢ ميالنو ، إيطاليا 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا 

(192 )

 Trade Mark No.: 17742العالمة التجارية رقم : ١٧٧٤٢ 

 In Class: 25في الصنف : ٢٥ 

 Date: 13/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/١٣ 

من اجل : أرواب االستحمام، أرواب الشاطئ، األحزمة، 
الكنزات النسائية، مشدات الصدر، الستر الصوفية، 

املعاطف، املباذل، الفراء، شاالت الفراء، القفازات، 
العباءات، الستر، القمصان الرياضية، األثواب من 
قطعة واحدة بدون أكمام، العباءات، ثياب العمل، 

املعاطف العلوية، البيجامات، 

In Respect of: Bath robes, beach robes, 
belts, blousons, brassieres, cardigans, 
coats, dressing gowns, fur, fur stoles, 
gloves, gowns, jackets, Jersays, jumpers, 
mantles, overalls, overcoats, pajamas, 
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السراويل، التنانير التحتية، الكنزات الصوفية، 
املعاطف الواقية من املطر، السراويل الواقية 

من املطر، اللفحات، القمصان، التنانير، اجلوارب 
النسائية الطويلة، الستر الصوفية، بدالت 

السباحة، السراويل النسائية الضيقة، السراويل، 
القمصان بدون أكمام، املالبس الداخلية، السراويل 

الداخلية، الستر التحتية، الصدرات الرجالية، 
األحذية، اجلزم، األحذية ذات الكعوب العالية، 

األحذية اجللدية، األحذية قصيرة األكمام، األحذية 
املطاطية، الصنادل، الشباشب، الطواقي، أغطية 

األذنني، القبعات، اجلوارب، اجلوارب الطويلة.

pants, petticoats, pullovers, rain coats, rain 
trousers, scarves, shirts, skirts, stockings, 
sweaters, swim suits, tights, trousers, 
T-shirts, underclothing, underpants, vests, 
waistcoats, shoes, shoes, boots, high heel 
shoes, leather shoes, low shoes, rubber 
shoes, sandals, slippers, caps, ear muffs, 
hats, hosiery, panty hose.

 .In the name of: TRUSSARDI S.p.Aبأسم : تروزاردي أس. بي . إيه. 

 Address: Piazza Duse, 4, 20122 Milano, Italyالعنوان : بيازا ديوز ٤ ، ٢٠١٢٢ ميالنو ، إيطاليا 
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( 193 )

 Trade Mark No.: 17743العالمة التجارية رقم : ١٧٧٤٣ 

 In Class: 35في الصنف : ٣٥ 

 Date: 13/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/١٣ 

من اجل : خدمات متاجر البيع والبيع باجلملة 
والتجزئة في مجال العطور، املستحضرات 

التجميل، النظارات، اوهرات، ساعات اليد، 
احلقائب، األحزمة، احلقائب واجللديات، القرطاسية، 

األثاث، املالبس، مالبس القدم، أغطية الرأس والقطع 
املتعلقة بها وإكسسوارات ولوازم جلميع ما ذكر من 

بضائع وكافتها تتعلق بالبضائع املذكورة سابقاً. 
خدمات اإلعالن والتسويق والدعاية، نشر املواد 

اإلعالنية، استشارات اإلعالن وإدارة األعمال، خدمات 
إدارة األعمال التي تشمل إدارة الفنادق، االستشارات 

في مجال إنشاء احملالت، تنظيم العروض واملعارض 
التجارية للغايات التجارية أو اإلعالنية، توزيع 

العينات، اإلعالنات اخلارجية، اإلعالنات التلفزيونية. 

In Respect of: Sale, wholesale and retail 
store services in the field of perfumes, cos-
metics, glasses, jewellery, watches, luggage, 
belts, bag and leather articles, stationery, 
furniture, cloths, footwear, headgear and 
relating to parts, accessories and fittings for 
all the aforesaid goods and all relating to 
the aforesaid services. Advertising, market-
ing and publicity services, dissemination of 
advertising matter, advertising and business 
management consultancy, business man-
agement services including hotel manage-
ment, consultancy in the field of creation 
of shops, organization of trade fairs of 
exhibitions for commercial or advertising 
purposes, distribution of samples, outdoor 
adverting, television advertising. 

 .In the name of: TRUSSARDI S.p.Aبأسم : تروزاردي أس. بي . إيه. 

 Address: Piazza Duse, 4, 20122 Milano, Italyالعنوان : بيازا ديوز ٤ ، ٢٠١٢٢ ميالنو ، إيطاليا 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا 
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( 194 )

 Trade Mark No.: 17744العالمة التجارية رقم : ١٧٧٤٤ 

 In Class: 43في الصنف : ٤٣ 

 Date: 13/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/١٣ 

ً خدمات  من اجل : توفير الطعام والشراب وحتديدا
املطاعم، احلانات وقاعات تقدمي املشروبات، خدمات 

اإلقامة املؤقتة، الفنادق، الفنادق الصغيرة، بيت 
تقدمي الطعام واملأوى للنزالء مقابل ثمن، بيوت إقامة 

الضيوف، بيوت إقامة السياح، التزويد بالطعام 
والشراب، املقاهي، املطاعم، املقاصف، التأجير من 

أجل اإلقامة املؤقتة، حجوزات اإلقامة. 

In Respect of: Provisions of food and 
drinks namely restaurants, bar and cock-
tail services, temporary accommodation 
services, hotels, motels, boarding houses, 
guest houses, tourists homes, catering, 
cafes, restaurants, cafeterias, rental of 
temporary accommodation, accommoda-
tion reservation. 

 .In the name of: TRUSSARDI S.p.Aبأسم : تروزاردي أس. بي . إيه. 

 Address: Piazza Duse, 4, 20122 Milano, Italyالعنوان : بيازا ديوز ٤ ، ٢٠١٢٢ ميالنو ، إيطاليا 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا 

( 195 )

 Trade Mark No.: 17749العالمة التجارية رقم : ١٧٧٤٩ 

 In Class: 6في الصنف : ٦ 

 Date: 14/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/١٤ 

من اجل : املعادن العادية غير املشغولة او املشغولة 
بصورة جزئية، واملراسي والسنديانات واالجراس ومواد 

البناء املصبوبة واملطرقة وقضبان سكك احلديد 
وسائر املواد املعدنية املستعملة في مد خطوط 
السكك احلديدية والسالسل (الزناجير) ما عدا 

زناجير السواقة املستعملة في املركبات واالسالك 
الغليظة والرفيعة (غير الكهربائية) واشغال 
الغاالتية (صانعي االقفال) واالنابيب واملواسير 

املعدنيه واخلزانات احلديديه وصناديق النقد والكرات 
الفوالذيه واحذية اخليل واملسامير والبراغي وسائر 

البضائع املعدنيه املصنوعه من املعادن غير الثمينه 
وغير املدرجه في االصناف االخرى واملعادن اخلام . 

In Respect of: Ordinary metals unoccupied 
or occupied partially, the anchors and 
Asindianat bells and building materials, cast 
the hammer and rods railways and other 
metallic materials used in the railways and 
chains (Alzenaguirr) except Znaguirr drive 
used in vehicles and wires, the large and 
high (non-electrical) and works Algalatyp 
(makers closing), pipes, metal pipes, tanks, 
railway, monetary funds and steel balls, 
shoes, horses, nails, screws and other metal 
goods made from precious metals not 
included in other items and raw materials. 
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 In the name of: SAHBIYA INTERNATIONALبأسم : شركة صهبية للتجارة العاملية احملدودة 
TRADING CO. LTD 

العنوان : جدة كيلو ١ ، طريق مكة ، عمارة املشاط 
، اململكة 

Address: P.O. BOX 805,JEDDAH 21421, 
SAUDI ARABIA 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا 

( 196 )

 Trade Mark No.: 17751العالمة التجارية رقم : ١٧٧٥١ 

 In Class: 35في الصنف : ٣٥ 

 Date: 14/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/١٤ 

من اجل : خدمات الدعاية و اإلعالن و إدارة و توجيه 
األعمال و تفعيل النشاط املكتبي، تقييم األعمال، 

استشارات األعمال املهنية، إدارة أعمال واستشارات 
تنظيمية، استشارات إدارة األعمال، إدارة أعمال 

الفنادق، تنظيم املعارض، أبحاث األعمال، التنبؤات 
االقتصادية، املساعدة في إدارة األعمال التجارية 

أو الصناعية، أبحاث التسويق، دراسات التسويق، 
ترويج املبيعات. 

In Respect of: Advertising; business manage-
ment; business administration; office func-
tions, Appraisals (Business-), Consultancy 
(Professional business-), Business manage-
ment and organization consultancy, Business 
management consultancy, Business man-
agement of hotels, Exhibitions, Forecasting 
(Economic-), Commercial or industrial man-
agement assistance, Marketing research, 
Marketing studies, Sales promotion. 

 In the name of: Dorchester Internationalبأسم : دورشستر إنترناشيونال جروب 
Group 

العنوان : ١-٣ كروفورد بليس، الطابق الثاني، لندن 
دبليو اي اتش ٤ ال ايه، اململكة املتحدة 

Address: 1-3 Crawford Place, 2nd Floor, 
London WIH 4LA, U.K 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اللة شارع االرسال ص ب ٨٥٨ 

 Estates االدعاءات : ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها احلق املطلق باستخدام الكلمات العقارية و
ذات االستخدام العام 

( 197 )

 Trade Mark No.: 17752العالمة التجارية رقم : ١٧٧٥٢ 

 In Class: 36في الصنف : ٣٦ 

 Date: 14/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/١٤ 
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من اجل : التأمني، الشؤون التمويلية، الشؤون 
املالية والشؤون العقارية، مكاتب العقارات والشقق 

السكنية، إدارة العمارات، تأجير الشقق، تثمني 
العقارات، السمسرة، استثمار رؤوس األموال، وكاالت 

العقارات، إدارة العقارات، التقييم املالي [التأمني 
واألعمال املصرفية والعقارات]، وكالء اإلسكان، 

تأجير املزارع، تأجير العقارات، سمسرة العقارات، 
حتصيل اإليجارات، تأجير املكاتب [عقارات]، التقييم، 

متويل البيع بالتقسيط 

In Respect of: Insurance; financial affairs; 
monetary affairs; real estate affairs, Accom-
modation bureaux [apartments], Apartment 
house management, Apartments (Renting 
of—), Appraisal (Real estate—), Broker-
age, Capital investments, Estate agencies 
(Real—), Evaluation (Financial-) [insurance, 
banking, real estate], Housing agents, Leas-
ing of farms, Leasing of real estate, Rent 
collection, Rental of offices [real estate], 
Valuations, Hire-purchase financing. 

 In the name of: Dorchester Internationalبأسم : دورشستر إنترناشيونال جروب 
Group 

العنوان : ١-٣ كروفورد بليس، الطابق الثاني، لندن 
دبليو اي اتش ٤ ال ايه، اململكة املتحدة 

Address: 1-3 Crawford Place, 2nd Floor, 
London WIH 4LA, U.K 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اللة شارع االرسال ص ب ٨٥٨ 

 Estates االدعاءات : ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها احلق املطلق باستخدام الكلمات العقارية و
ذات االستخدام العام 

( 198 )

 Trade Mark No.: 17753العالمة التجارية رقم : ١٧٧٥٣ 

 In Class: 42في الصنف : ٤٢ 

 Date: 14/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/١٤ 

من اجل : اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات 
البحث والتصميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل 

واألبحاث الصناعية، خدمات تصميم وتطوير العتاد 
احلاسوبي والبرمجيات احلاسوبية، اإلستشارات 

املعمارية، فنون وعلوم تصميم وإقامة املباني، رسم 
تصاميم ومخططات اإلنشاء، تصميم الديكور 

الداخلي، تصميم الفنون التخطيطية، الهندسة. 

In Respect of: .Scientific and technological 
services and research and design relating 
thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of com-
puter hardware and software, Architec-
tural consultation, Architecture, Construc-
tion drafting, Decor (Design of interior—), 
Designing (Graphic arts—), Engineering. 

 In the name of: Dorchester Internationalبأسم : دورشستر إنترناشيونال جروب 
Group 

العنوان : ١-٣ كروفورد بليس، الطابق الثاني، لندن 
دبليو اي اتش ٤ ال ايه، اململكة املتحدة 

Address: 1-3 Crawford Place, 2nd Floor, 
London WIH 4LA, U.K 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اللة شارع االرسال ص ب ٨٥٨ 

 Estates االدعاءات : ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها احلق املطلق باستخدام الكلمات العقارية و
ذات االستخدام العام 
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( 199 )

 Trade Mark No.: 17754العالمة التجارية رقم : ١٧٧٥٤ 

 In Class: 43في الصنف : ٤٣ 

 Date: 14/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/١٤ 

من اجل : خدمات توفير األطعمة واملشروبات، 
وخدمات اإليواء املؤقت، مكاتب تأمني اإلقامة 
[الفنادق والنُزل]، حجز وتأجير أماكن اإلقامة 

املؤقتة، خدمات التاجير، خدمات مخيمات العطالت 
[أماكن إقامة]، توفير تسهيالت أراضي مخيمات، 

خدمات مخيمات العطالت [أماكن إقامة]، أماكن 
إقامة السياح، احلجز في الفنادق، الفنادق، النُزل، 
الفنادق الصغيرة (املوتيالت)، املطاعم، مطاعم 

اخلدمة الذاتية، املقاهي، الكافتيريات، مطاعم تقدمي 
الوجبات اخلفيفة 

In Respect of: Services for providing food 
and drink; temporary accommodation, 
Accommodation bureaux [hotels, board-
ing houses], Accommodation reservations 
(Temporary —), Accommodation (Rental 
of temporary—), Camp services (Holiday-) 
[Iodging], Campground facilities (Provid-
ing-), Homes (Tourist—), Hotel reserva-
tions, Houses (Boarding—), Motels, Res-
taurants, Self-service restaurants, Cafés, 
Cafeterias, Snack-bars. 

 In the name of: Dorchester Internationalبأسم : دورشستر إنترناشيونال جروب 
Group 

العنوان : ١-٣ كروفورد بليس، الطابق الثاني، لندن 
دبليو اي اتش ٤ ال ايه، اململكة املتحدة 

Address: 1-3 Crawford Place, 2nd Floor, 
London WIH 4LA, U.K 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اللة شارع االرسال ص ب ٨٥٨ 

 Estates االدعاءات : ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها احلق املطلق باستخدام الكلمات العقارية و
ذات االستخدام العام 

( 200 )

 Trade Mark No.: 17760العالمة التجارية رقم : ١٧٧٦٠ 

 In Class: 12في الصنف : ١٢ 

 Date: 16/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/١٦ 

من اجل : اإلطارات اخلارجية للعجالت واإلطارات 
الداخلية للعجالت ورفاريف. 

In Respect of: Tires, Tubes, and Flaps. 

 .In the name of: Sava Tires d.o.oبأسم : سافا تيرز دي.أو.أو 

العنوان : فودستفو- برافنو ، سكوفجيلوسكا ٦ ، 
٤٠٠٠ كراجن ، سلوفينيا 

Address: vodstvo-pravno podrocje, 
?kofjelo?ka 6, 4000 Kranj, Slovenia. 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا 
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( 201 )

 Trade Mark No.: 17761العالمة التجارية رقم : ١٧٧٦١ 

 In Class: 41في الصنف : ٤١ 

 Date: 16/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/١٦ 

من اجل : التعليم وتوفير التدريب لالطفال وصغار 
السن. 

In Respect of: Education and providing of 
training for children and young people. 

 In the name of: SOS-Kinderdorfبأسم : إس أو إس-كيندردورف 

العنوان : ستافلرشتراس ١٠أي، ٦٠٢٠ إينزبرك، 
النمسا 

Address: Stafflerstrasse 10a, 6020 Inns-
bruck, AUSTRIA 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 

( 202 )

 Trade Mark No.: 17762العالمة التجارية رقم : ١٧٧٦٢ 

 In Class: 5في الصنف : ٥ 

 Date: 16/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/١٦ 

من اجل : مستحضرات صيدلية لعالج مرض 
السرطان، جميعها مشمولة في الصنف ٥. 

In Respect of: Pharmaceutical prepara-
tions for the treatment of cancer; all 
included in class 5. 

 In the name of: IDM Pharma SASبأسم : أي دي إم فارما اس أي اس 

العنوان : ١١-١٥ كيه دو ديون بوتون، ٩٢٨١٦ بوتو 
سيديكس، فرنسا 

Address: 11-15 quai de Dion Bouton, 
92816 Puteaux cedex, France 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 

( 203 )

 Trade Mark No.: 17764العالمة التجارية رقم : ١٧٧٦٤ 

 In Class: 6في الصنف : ٦ 

 Date: 17/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/١٧ 
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من اجل : املسامير من املعدن, احللقات من املعدن, 
احللقات النحاسية, اجلوزات من املعدن, الفلكات 
من املعدن, البراغي من املعدن, سمونات البراغي 

من املعدن, السبائك, الكسكيتات كلها او اكثرها 
من املعدن, االجزاء والتجهيزات للبضائع املذكورة 

In Respect of: bolts of metal; metal rings; 
copper rings; nuts of metal; washers of 
metal; screws of metal; screw nuts of 
metal; tombac; gaskets, wholly or mainly 
of metal; parts of and fittings for the 
aforesaid goods 

 In the name of: ElringKlinger AGبأسم : ايلرينغكلينغر ايه جي 

العنوان : ماكس-ايث-شتراسه ٢, ٧٢٥٨١ ديتينغني, 
املانيا 

Address: Max-Eyth-Strasse 2, 72581 Det-
tingen, Germany 

 AGIP - TMP Agents/ P.O : عنوان التبليغ
 Al-Beereh ٣٨٠٠ Box

Address for Services: 

 ( 204 )

 Trade Mark No.: 17765العالمة التجارية رقم : ١٧٧٦٥ 

 In Class: 7في الصنف : ٧ 

 Date: 17/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/١٧ 

من اجل : الكسكيتات والسدادات (اجزاء 
من املاكنات, املطورات او احملركات), خصوصا 

الكسكيتات والسدادات من املعدن, الكسكيتات 
والسدادات من املعدن واملواد اخلفيفة, الكسكيتات 

والسدادات من املعدن والوحدات املرنة, الكسكيتات 
والسدادات التي لها طبقات معدنية مطلية, 

الكسكيتات والسدادات من الوحدات املرنة 
والكسكيتات والسدادات من املعدن من املواد 

اخلفيفة, الكسكيتات والسدادات حللقات البستون, 
الكسكيتات والسدادات لسد املناطق احملتوية على 

وسائط في تروس قيادة املركبات, خصوصا في 
املطورات او احملركات, في علب التروس, في انظمة 
العوادم, وفي كل عناصر نقل القوة وعناصر نقل 

عزم الدوران الى العجل, خصوصا الكسكيتات 
والسدادات من املعدن, الكسكيتات والسدادات من 
املعدن واملواد اخلفيفة, الكسكيتات والسدادات من 

املعدن والوحدات املرنة, الكسكيتات والسدادات 
التي لها طبقات معدنية مطلية, الكسكيتات 

والسدادات من الوحدات املرنة و الكسكيتات 
والسدادات من املعدن من املواد اخلفيفة, 

الكسكيتات لسد املناطق احملتوية على وسائط في 
ميكانيكيات وانظمة التوجيه للمركبات,

In Respect of: gaskets and seals [parts of 
machines, motors or engines], in particu-
lar gaskets and seals of metal, gaskets and 
seals of metal and soft material, gaskets 
and seals of metal and elastomer, gaskets 
and seals of coated metal layers, gaskets 
and seals of elastomer and gaskets and 
seals of soft material; gaskets and seals for 
piston rings; gaskets and seals for sealing 
areas containing media in vehicle drive 
trains, in particular in motors or engines, 
in gearboxes, in exhaust systems and in all 
power transmission elements and torque 
transmission elements up to the wheel, in 
particular gaskets and seals of metal, gas-
kets and seals of metal and soft material, 
gaskets and seals of metal and elastomer, 
gaskets and seals of coated metal lay-
ers, gaskets and seals of elastomer and 
gaskets and seals of soft material; gaskets 
for sealing areas containing media in 
vehicle steering mechanisms and steering 
systems,
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 خصوصا الكسكيتات والسدادات من املعدن, 
الكسكيتات والسدادات من املعدن واملواد اخلفيفة, 

الكسكيتات والسدادات من املعدن والوحدات املرنة, 
الكسكيتات والسدادات التي لها طبقات معدنية 

مطلية, الكسكيتات والسدادات من الوحدات املرنة و 
الكسكيتات والسدادات من املعدن من املواد اخلفيفة, 

الكسكيتات لسد املناطق احملتوية على وسائط في 
محركات االحتراق الداخلي, خصوصا الكسكيتات 
والسدادات من املعدن, الكسكيتات والسدادات من 
املعدن واملواد اخلفيفة, الكسكيتات والسدادات من 

املعدن والوحدات املرنة, الكسكيتات والسدادات 
التي لها طبقات معدنية مطلية, الكسكيتات 

والسدادات من الوحدات املرنة و الكسكيتات 
والسدادات من املعدن من املواد اخلفيفة, اغطية 

الجزاء املاكنات والجزاء املطورات او احملركات, حلقات 
البستون, الصمامات (اجزاء من املاكنات, املطورات او 

احملركات), االجزاء والتجهيزات للبضائع املذكورة

 in particular gaskets and seals of metal, 
gaskets and seals of metal and soft mate-
rial, gaskets and seals of metal and elas-
tomer, gaskets and seals of coated metal 
layers, gaskets and seals of elastomer and 
gaskets and seals of soft material; gas-
kets for sealing areas containing media in 
internal combustion engines, in particular 
gaskets and seals of metal, gaskets and 
seals of metal and soft material, gaskets 
and seals of metal and elastomer, gaskets 
and seals of coated metal layers, gaskets 
and seals of elastomer and gaskets and 
seals of soft material; housings for parts 
of machines and for parts of motors or 
engines; piston rings; valves [parts of ma-
chines, motors or engines]; parts of and 
fittings for the aforesaid goods

 In the name of: ElringKlinger AGبأسم : ايلرينغكلينغر ايه جي 

العنوان : ماكس-ايث-شتراسه ٢, ٧٢٥٨١ ديتينغني, 
املانيا 

Address: Max-Eyth-Strasse 2, 72581 Det-
tingen, Germany 

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

Address for Services: 

( 205 )

 Trade Mark No.: 17766العالمة التجارية رقم : ١٧٧٦٦ 

 In Class: 12في الصنف : ١٢ 

 Date: 17/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/١٧ 

من اجل : الكسكيتات والسدادات لعلب تروس 
ولكالتشات املركبات, اغطية لعلب تروس 

ولكالتشات املركبات, اغطية الجزاء علب تروس 
والجزاء كالتشات املركبات, االجزاء والتجهيزات 

للبضائع املذكورة 

In Respect of: gaskets and seals for vehicle 
gearboxes and clutches; housings for ve-
hicle gearboxes and clutches; housings for 
parts of gearboxes and for parts of vehicle 
clutches; parts of and fittings for the afore-
said goods 

 In the name of: ElringKlinger AGبأسم : ايلرينغكلينغر ايه جي 

العنوان : ماكس-ايث-شتراسه ٢, ٧٢٥٨١ ديتينغني, 
املانيا 

Address: Max-Eyth-Strasse 2, 72581 Det-
tingen, Germany 

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

Address for Services: 
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( 206 )

 Trade Mark No.: 17767العالمة التجارية رقم : ١٧٧٦٧ 

 In Class: 17في الصنف : ١٧ 

 Date: 17/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/١٧ 

من اجل : الكسكيتات والسدادات, مواد السد, 
خصوصا مركبات السد, مبا فيها سوائل مركبات 

السد, مركبات التعبئة الغراض السد, احللقات 
املطاطية, اللثي (مطاط), مفاصل السليندرات, 

االجزاء والتجهيزات للبضائع املذكورة 

In Respect of: gaskets and seals; seal-
ing materials, in particular sealing com-
pounds, including liquid sealing com-
pounds; filling compounds for sealing 
purposes; rings of rubber; latex [rubber]; 
cylinder jointings; parts of and fittings for 
the aforesaid goods 

 In the name of: ElringKlinger AGبأسم : ايلرينغكلينغر ايه جي 

العنوان : ماكس-ايث-شتراسه ٢, ٧٢٥٨١ ديتينغني, 
املانيا 

Address: Max-Eyth-Strasse 2, 72581 Det-
tingen, Germany 

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

Address for Services: 

( 207 )

 Trade Mark No.: 17768العالمة التجارية رقم : ١٧٧٦٨ 

 In Class: 7في الصنف : ٧ 

 Date: 17/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/١٧ 

من اجل : الكسكيتات والسدادات (اجزاء 
من املاكنات, املطورات او احملركات), خصوصا 

الكسكيتات والسدادات من املعدن, الكسكيتات 
والسدادات من املعدن واملواد اخلفيفة, الكسكيتات 

والسدادات من املعدن والوحدات املرنة, الكسكيتات 
والسدادات التي لها طبقات معدنية مطلية, 

الكسكيتات والسدادات من الوحدات املرنة 
والكسكيتات والسدادات من املعدن من املواد 

اخلفيفة, الكسكيتات والسدادات حللقات البستون, 
الكسكيتات والسدادات لسد املناطق احملتوية على 

وسائط في تروس قيادة املركبات, خصوصا في 
املطورات او احملركات, 

In Respect of: gaskets and seals [parts of 
machines, motors or engines], in particu-
lar gaskets and seals of metal, gaskets and 
seals of metal and soft material, gaskets 
and seals of metal and elastomer, gaskets 
and seals of coated metal layers, gaskets 
and seals of elastomer and gaskets and 
seals of soft material; gaskets and seals for 
piston rings; gaskets and seals for sealing 
areas containing media in vehicle drive 
trains, in particular in motors or engines, 
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في علب التروس, في انظمة العوادم, وفي كل عناصر 
نقل القوة وعناصر نقل عزم الدوران الى العجل, 

خصوصا الكسكيتات والسدادات من املعدن, 
الكسكيتات والسدادات من املعدن واملواد اخلفيفة, 

الكسكيتات والسدادات من املعدن والوحدات املرنة, 
الكسكيتات والسدادات التي لها طبقات معدنية 

مطلية, الكسكيتات والسدادات من الوحدات 
املرنة و الكسكيتات والسدادات من املعدن من املواد 

اخلفيفة, الكسكيتات لسد املناطق احملتوية على 
وسائط في ميكانيكيات وانظمة التوجيه للمركبات, 

خصوصا الكسكيتات والسدادات من املعدن, 
الكسكيتات والسدادات من املعدن واملواد اخلفيفة, 

الكسكيتات والسدادات من املعدن والوحدات املرنة, 
الكسكيتات والسدادات التي لها طبقات معدنية 

مطلية, الكسكيتات والسدادات من الوحدات املرنة و 
الكسكيتات والسدادات من املعدن من املواد اخلفيفة, 

الكسكيتات لسد املناطق احملتوية على وسائط في 
محركات االحتراق الداخلي, خصوصا الكسكيتات 
والسدادات من املعدن, الكسكيتات والسدادات من 
املعدن واملواد اخلفيفة, الكسكيتات والسدادات من 

املعدن والوحدات املرنة, الكسكيتات والسدادات 
التي لها طبقات معدنية مطلية, الكسكيتات 

والسدادات من الوحدات املرنة و الكسكيتات 
والسدادات من املعدن من املواد اخلفيفة, اغطية 

الجزاء املاكنات والجزاء املطورات او احملركات, حلقات 
البستون, الصمامات (اجزاء من املاكنات, املطورات او 

احملركات), االجزاء والتجهيزات للبضائع املذكورة

in gearboxes, in exhaust systems and in all 
power transmission elements and torque 
transmission elements up to the wheel, in 
particular gaskets and seals of metal, gas-
kets and seals of metal and soft material, 
gaskets and seals of metal and elastomer, 
gaskets and seals of coated metal lay-
ers, gaskets and seals of elastomer and 
gaskets and seals of soft material; gaskets 
for sealing areas containing media in 
vehicle steering mechanisms and steering 
systems, in particular gaskets and seals 
of metal, gaskets and seals of metal and 
soft material, gaskets and seals of metal 
and elastomer, gaskets and seals of coated 
metal layers, gaskets and seals of elas-
tomer and gaskets and seals of soft mate-
rial; gaskets for sealing areas containing 
media in internal combustion engines, in 
particular gaskets and seals of metal, gas-
kets and seals of metal and soft material, 
gaskets and seals of metal and elastomer, 
gaskets and seals of coated metal layers, 
gaskets and seals of elastomer and gaskets 
and seals of soft material; housings for 
parts of machines and for parts of motors 
or engines; piston rings; valves [parts of 
machines, motors or engines]; parts of 
and fittings for the aforesaid goods

 In the name of: ElringKlinger AGبأسم : ايلرينغكلينغر ايه جي 

العنوان : ماكس-ايث-شتراسه ٢, ٧٢٥٨١ ديتينغني, 
املانيا 

Address: Max-Eyth-Strasse 2, 72581 Det-
tingen, Germany 

Address for Services:                                                                                                   : عنوان التبليغ
 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-Beereh 
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( 208 )

 Trade Mark No.: 17769العالمة التجارية رقم : ١٧٧٦٩ 

 In Class: 12في الصنف : ١٢ 

 Date: 17/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/١٧ 

من اجل : الكسكيتات والسدادات لعلب تروس 
ولكالتشات املركبات, اغطية لعلب تروس 

ولكالتشات املركبات, اغطية الجزاء علب تروس 
والجزاء كالتشات املركبات, االجزاء والتجهيزات 

للبضائع املذكورة 

In Respect of: gaskets and seals for vehicle 
gearboxes and clutches; housings for ve-
hicle gearboxes and clutches; housings for 
parts of gearboxes and for parts of vehicle 
clutches; parts of and fittings for the afore-
said goods 

 In the name of: ElringKlinger AGبأسم : ايلرينغكلينغر ايه جي 

العنوان : ماكس-ايث-شتراسه ٢, ٧٢٥٨١ ديتينغني, 
املانيا 

Address: Max-Eyth-Strasse 2, 72581 Det-
tingen, Germany 

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

( 209 )

 Trade Mark No.: 17770العالمة التجارية رقم : ١٧٧٧٠ 

 In Class: 17في الصنف : ١٧ 

 Date: 17/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/١٧ 

من اجل : الكسكيتات والسدادات, مواد السد, 
خصوصا مركبات السد, مبا فيها سوائل مركبات 

السد, مركبات التعبئة الغراض السد, احللقات 
املطاطية, اللثي (مطاط), مفاصل السليندرات, 

االجزاء والتجهيزات للبضائع املذكورة 

In Respect of: gaskets and seals; sealing 
materials, in particular sealing compounds, 
including liquid sealing compounds; filling 
compounds for sealing purposes; rings of 
rubber; latex [rubber]; cylinder jointings; 
parts of and fittings for the aforesaid goods 

 In the name of: ElringKlinger AGبأسم : ايلرينغكلينغر ايه جي 

العنوان : ماكس-ايث-شتراسه ٢, ٧٢٥٨١ ديتينغني, 
املانيا 

Address: Max-Eyth-Strasse 2, 72581 Det-
tingen, Germany 

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



126العــــدد األول

( 210 )

 Trade Mark No.: 17773العالمة التجارية رقم : ١٧٧٧٣ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 17/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/١٧ 

من اجل : القهوة والشاي والكاكاو والسكر 
واالرز والتابيوك والساغو ومماثالت القهوة والدقيق 

واملستحضرات املصنوعة من احلبوب واخلبز 
والبسكويت والكعك واحللوى والرشوش املستعملة 

لتجميدها والعلكة والعسل والدبس واخلميرة 
ومسحوق اخلبز وامللح واخلردل والفلفل واخلل 

والصلصة والبهارات والتوابل واجلليد. 

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

-In the name of: Sharekt Sinokrot Lel- Manبأسم : شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية 
tojat Al-ghetha’iah. 

 Address: Ramallah, Beituniya, industrial zoneالعنوان : رام اهللا، بيتونيا، املنطقة الصناعية 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة، برج البيرة التجاري/ ط٦ 

( 211 )

 Trade Mark No.: 17774العالمة التجارية رقم : ١٧٧٧٤ 

 In Class: 29في الصنف : ٢٩ 

 Date: 20/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٠ 

من اجل : اللحم والسمك والطيور والقنص 
وخالصات اللحم والسمك واخلضار واالثمار احملفوظة 

او اففة او املطبوخة والهالم واملربى والبيض 
واحلليب وغيرها من منتوجات االلبان والزيوت 
والشحوم الصاحلة لالكل واملعلبات والل . 

In Respect of: Meat, fish, poultry and 
game; meat extract; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; 
edible oils and fats 

-In the name of: Sharekt Sinokrot Lel- Manبأسم : شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية 
tojat Al-ghetha’iah. 

 Address: Ramallah, Beituniya, industrial zoneالعنوان : رام اهللا، بيتونيا، املنطقة الصناعية 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة، برج البيرة التجاري/ ط٦ 



127مجلة الملكية الصناعية

( 212 )

 Trade Mark No.: 17775العالمة التجارية رقم : ١٧٧٧٥ 

 In Class: 35في الصنف : ٣٥ 

 Date: 20/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٠ 

 - In Respect of: exhibition organization ofمن اجل : تنظيم معارض لغايات جتارية ودعائية 
for commercial or advertising purposes 

-In the name of: shirket Al munir lel Khadaبأسم : شركة املنير للخدمات واالستشارات 
mat Wa Alestisharat 

العنوان : البيرة - شارع االرسال - عمارة اإلرسال 
-ط٣ 

Address: Al Bireh , Al Irsal Street , Al Irsal 
Building 3rd floor 

عنوان التبليغ : البيرة - شارع االرسال - عمارة 
اإلرسال -ط٣ 

Address for Services: Al Bireh , Al Irsal 
Street , Al Irsal Building 3rd floor 

االدعاءات : ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها احلق املطلق باستخدام عبارة يوم التوظيف الوطني 

( 213 )

 Trade Mark No.: 17776العالمة التجارية رقم : ١٧٧٧٦ 

 In Class: 35في الصنف : ٣٥ 

 Date: 20/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٠ 

 - In Respect of: exhibition organization ofمن اجل : تنظيم معارض لغايات جتارية ودعائية 
for commercial or advertising purposes 

-In the name of: shirket Al munir lel Khadaبأسم : شركة املنير للخدمات واالستشارات 
mat Wa Alestisharat 

العنوان : البيرة - شارع االرسال - عمارة اإلرسال 
-ط٣ 

Address: Al Bireh , Al Irsal Street , Al Irsal 
Building 3rd floor 

عنوان التبليغ : البيرة - شارع االرسال - عمارة 
اإلرسال -ط٣ 

Address for Services: Al Bireh , Al Irsal 
Street , Al Irsal Building 3rd floor 
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( 214 )

 Trade Mark No.: 17784العالمة التجارية رقم : ١٧٧٨٤ 

 In Class: 19في الصنف : ١٩ 

 Date: 21/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢١ 

من اجل : مواد بناء ( غير معدنية ) ، انابيب قاسية 
غير معدنية للمباني ، أسفلت وزفت وقار ، مباني 
غير معدنية قابلة للنقل ، نصب مجسمات غير 

معدنية 

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

بأسم : شركة نصار ستون لالستثمار والتعهدات 
العامة م.خ.م 

In the name of: sharikat nassar stone Llis-
tithmar Wa Eltahudat el ameh musahem 
khususieh 

العنوان : الدهيشة ، شارع القدس اخلليل / بيت 
حلم ، فلسطني صندوق بريد ٦٢٠ 

Address: p.o. box 620 \ dheisheh , hebron 
jeusalem road \ bethlehem 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت جاال - شارع السهل 

 Group االدعاءات : مالحظة: ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها احلق املطلق باستخدام كلمة
ذات االستخدام العام 

( 215 )

 Trade Mark No.: 17785العالمة التجارية رقم : ١٧٧٨٥ 

 In Class: 19في الصنف : ١٩ 

 Date: 21/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢١ 

من اجل : مواد بناء ( غير معدنية ) ، انابيب قاسية 
غير معدنية للمباني ، أسفلت وزفت وقار ، مباني 
غير معدنية قابلة للنقل ، نصب مجسمات غير 

معدنية 

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

بأسم : شركة نصار ستون لالستثمار والتعهدات 
العامة م.خ.م 

In the name of: sharikat nassar stone Llis-
tithmar Wa Eltahudat el ameh musahem 
khususieh 
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العنوان : الدهيشة ، شارع القدس اخلليل / بيت 
حلم ، فلسطني صندوق بريد ٦٢٠ 

Address: p.o. box 620 \ dheisheh , hebron 
jeusalem road \ bethlehem 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت جاال - شارع السهل 

االدعاءات : مالحظة: ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها احلق املطلق باستخدام كلمة store ذات 
االستخدام العام 

( 216 )

 Trade Mark No.: 17786العالمة التجارية رقم : ١٧٧٨٦ 

 In Class: 19في الصنف : ١٩ 

 Date: 21/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢١ 

من اجل : مواد بناء ( غير معدنية ) ، انابيب قاسية 
غير معدنية للمباني ، أسفلت وزفت وقار ، مباني 
غير معدنية قابلة للنقل ، نصب مجسمات غير 

معدنية 

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

بأسم : شركة نصار ستون لالستثمار والتعهدات 
العامة م.خ.م 

In the name of: sharikat nassar stone Llis-
tithmar Wa Eltahudat el ameh musahem 
khususieh 

العنوان : الدهيشة ، شارع القدس اخلليل / بيت 
حلم ، فلسطني صندوق بريد ٦٢٠ 

Address: p.o. box 620 \ dheisheh , hebron 
jeusalem road \ bethlehem 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت جاال - شارع السهل 

االدعاءات : مالحظة: ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها احلق املطلق باستخدام عبارة
 STONE JERUSALEM و LTD COMPANY INVESTMENT. ذات االستخدام العام 

 ( 217 )

 Trade Mark No.: 17787العالمة التجارية رقم : ١٧٧٨٧ 

 In Class: 19في الصنف : ١٩ 

 Date: 21/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢١ 
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من اجل : مواد بناء ( غير معدنية ) ، انابيب قاسية 
غير معدنية للمباني ، أسفلت وزفت وقار ، مباني 
غير معدنية قابلة للنقل ، نصب مجسمات غير 

معدنية 

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

بأسم : شركة نصار ستون لالستثمار والتعهدات 
العامة م.خ.م 

In the name of: sharikat nassar stone Llis-
tithmar Wa Eltahudat el ameh musahem 
khususieh 

العنوان : الدهيشة ، شارع القدس اخلليل / بيت 
حلم ، فلسطني صندوق بريد ٦٢٠ 

Address: p.o. box 620 \ dheisheh , hebron 
jeusalem road \ bethlehem 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت جاال - شارع السهل 

 FOR االدعاءات : مالحظة: ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها احلق املطلق باستخدام كلمة
STONE & MARBLE ذات االستخدام العام 

 
( 218 )

 Trade Mark No.: 17788العالمة التجارية رقم : ١٧٧٨٨ 

 In Class: 19في الصنف : ١٩ 

 Date: 21/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢١ 

من اجل : مواد بناء ( غير معدنية ) ، انابيب قاسية 
غير معدنية للمباني ، أسفلت وزفت وقار ، مباني 
غير معدنية قابلة للنقل ، نصب مجسمات غير 

معدنية 

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

بأسم : شركة نصار ستون لالستثمار والتعهدات 
العامة م.خ.م 

In the name of: sharikat nassar stone Llis-
tithmar Wa Eltahudat el ameh musahem 
khususieh 

العنوان : الدهيشة ، شارع القدس اخلليل / بيت 
حلم ، فلسطني صندوق بريد ٦٢٠ 

Address: p.o. box 620 \ dheisheh , hebron 
jeusalem road \ bethlehem 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت جاال - شارع السهل 

االدعاءات : مالحظة: ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها احلق املطلق باستخدام كلمة 
GROUP INVESTMENT ذات االستخدام العام 
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( 219 )

 Trade Mark No.: 17789العالمة التجارية رقم : ١٧٧٨٩ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 21/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢١ 

 In Respect of: Saltمن اجل : امللح 

 In the name of: sharkeet amlah aldafaبأسم : شركة أمالح الضفة الغربية 
alkhrbeea 

 Address: jerichoالعنوان : اريحا - شمال البحر امليت 

 Address for Services: jerichoعنوان التبليغ : اريحا - شمال البحر امليت 

االدعاءات : ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها احلق املطلق باستخدام الكلمات والعبارات الو 
صفيه ذات االستخدام العام 

( 220 )

 Trade Mark No.: 17791العالمة التجارية رقم : ١٧٧٩١ 

 In Class: 29في الصنف : ٢٩ 

 Date: 22/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٢ 

من اجل : اللحوم واألسماك وحلوم الدواجن والصيد 
خالصات احلم فواكه وخضروات محفوظه ومجمده 

ومطهوه هالم ومربيات وفواكه مطبوخه بالسكر 
البيض واحلليب الزيوت والدهون امده لالكل 

In Respect of: Meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, FROZEN 
dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, COMPOTES EGGS ; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats 

 In the name of: sabe ahmad omar ramadanبأسم : سبع احمد عمر رمضان 

 Address: tel_nablusالعنوان : تل_ نابلس 

 Address for Services: tel_nablusعنوان التبليغ : تل_ نابلس 

االدعاءات : قبول مشروط لطلب التسجيل بعدم منح حق احلماية املطلق باستخدام كلمة برجني. 
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( 221 )

 Trade Mark No.: 17792العالمة التجارية رقم : ١٧٧٩٢ 

 In Class: 35في الصنف : ٣٥ 

 Date: 22/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٢ 

من اجل : خدمات الدعاية واإلعالن, وكاالت 
االستيراد والتصدير, ترويج املبيعات لالخرين, بيع 

املركبات, تنظيم املعارض لالغراض التجارية, 
تنظيم املعارض التقنية, عرض البضائع, تنظيم 

املعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر, تسويق 
اسعار العطاءات, االستشارات املهنية لالعمال, 

دراسات التسويق, معلومات االعمال, استشارات 
الدارة املوارد البشرية, احملاسبة, املساعدة الدارة 

الصناعة او التجارة 

In Respect of: Advertising; Import-export 
agencies; Sales promotion for others; Sales 
of vehicles; Organization of exhibitions for 
commercial purposes; Organizing techni-
cal exhibitions; Demonstration of goods; 
Systemization of information into computer 
databases; Marketing tender prices; Profes-
sional business consultancy; Marketing 
studies; Business information; Personnel 
management consultancy; Accounting; Com-
mercial or industrial management assistance 

 ,.In the name of: BEIQI FOTON MOTOR COبأسم : بيكي فوتون موتور كو., ال تي دي. 
LTD. 

العنوان : الونيووان فيالج نورث, شايانغ رود, شاهي 
تاون, شانغبينغ ديستريكت, بكني ١٠٢٢٠٦, الصني 

Address: LAONIUWAN VILLAGE NORTH, 
SHAYANG ROAD, SHAHE TOWN, CHANG-
PING DISTRICT, BEIJING 102206, CHINA 

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

( 222 )

 Trade Mark No.: 17793العالمة التجارية رقم : ١٧٧٩٣ 

 In Class: 37في الصنف : ٣٧ 

 Date: 22/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٢ 
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من اجل : االنشاء, صيانة واصالح املعلومات, تاجير 
معدات االنشاء, تاجير احلفارات, تاجير البدوزرات, 

تاجير الروافع (معدات انشاء), تاجير ماكنات 
كنس الشوارع, متهيد الشوارع, صيانة واصالح 

التنجيد, تركيب املاكنات, الصيانة واالصالح, اعادة 
بناء احملركات التي دمرت كليا او جزئيا, اعادة بناء 

املاكنات التي دمرت كليا او جزئيا, اصالح وصيانة 
االجهزة الكربائية, تركيب وصيانة معدات االنارة, 

اصالح وصيانة محركات املركبات, غسيل املركبات, 
تزييت املركبات (تشحيم), خدمات محطات 

املركبات (تعبئة الوقود والصيانة), صقل املركبات, 
معاجلة املركبات من الصدأ, خدمات الدهان, اصالح 

االطارات (اطارات), فلكنة االطارات (اطارات) 
(اصالح), تركيب واصالح اجهزة انذار السرقة 

In Respect of: Construction; Repair infor-
mation; Rental of construction equipment; 
Rental of excavators; Rental of bulldozers; 
Rental of cranes [construction equipment]; 
Rental of road sweeping machines; Road 
paving; Upholstery repair; Machinery instal-
lation, maintenance and repair; Rebuilding 
engines that have been worn or partially 
destroyed; Rebuilding machines that have 
been worn or partially destroyed; Electric 
appliance installation and repair; Instal-
lation and maintenance of illuminating 
apparatus; Motor vehicle maintenance and 
repair; Vehicle wash; Vehicle lubrication 
[greasing]; Vehicle service stations [fueling 
and maintenance]; Vehicle polishing; 
Anti-rust treatment for vehicles; Painting 
services; Retreading of tires [tyres]; Vulcani-
zation of tires [tyres] [repair]; Burglar alarm 
installation and repair 

 ,.In the name of: BEIQI FOTON MOTOR COبأسم : بيكي فوتون موتور كو., ال تي دي. 
LTD. 

العنوان : الونيووان فيالج نورث, شايانغ رود, شاهي 
تاون, شانغبينغ ديستريكت, بكني ١٠٢٢٠٦, الصني 

Address: LAONIUWAN VILLAGE NORTH, 
SHAYANG ROAD, SHAHE TOWN, CHANG-
PING DISTRICT, BEIJING 102206, CHINA 

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

( 223 )

 Trade Mark No.: 17794العالمة التجارية رقم : ١٧٧٩٤ 

 In Class: 35في الصنف : ٣٥ 

 Date: 23/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٣ 

من اجل : خدمات الدعاية واإلعالن؛ إدارة االعمال؛ 
توجيه األعمال؛ النشاطات املكتبية؛ خدمات 

التجميع ملصلحة االخرين للبضائع املتنوعة (ما 
عدا النقل من ذلك) لتمكني الزبائن من شراء 

ومعاينة البضائع بشكل مالئم. 

In Respect of: Advertising; business man-
agement; business administration; office 
functions; the bringing together, for the 
benefit of others, variety of goods (exclud-
ing the transport thereof), enabling cus-
tomers to conveniently view and purchase 
those goods. 
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 In the name of: TEMA HOLDING ANONIMبأسم : تيما هولدينج انونيم سيركيتي 
SIRKETI 

العنوان : ايفرين ماهاليسي، جالباهار كاديسي، 
سيهيت سينجايز كارسي سوكاك، رقم:٤ 

باجسيالر - اسطنبول / تركيا 

Address: EVREN MAHALLESI, GULBAHAR 
CADDESI, SEHIT CENGIZ KARCI SOKAK, 
NO:4 BAGCILAR - ISTANBUL / TURKEY 

عنوان التبليغ : بيت ساحور - الضفة الغربية 
ص.ب. ١٨٢ 

Address for Services: 

االدعاءات : مالحظة: ان هذه العالمة تشتمل على اللون األصفر 

( 224 )

 Trade Mark No.: 17795العالمة التجارية رقم : ١٧٧٩٥ 

 In Class: 25في الصنف : ٢٥ 

 Date: 23/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٣ 

-In Respect of: Clothing, footwear, headمن اجل : املالبس، البسة القدم، اغطية الراس. 
gear. 

 In the name of: TEMA HOLDING ANONIMبأسم : تيما هولدينج انونيم سيركيتي 
SIRKETI 

العنوان : ايفرين ماهاليسي، جالباهار كاديسي، 
سيهيت سينجايز كارسي سوكاك، رقم:٤ 

باجسيالر - اسطنبول / تركيا 

Address: EVREN MAHALLESI, GULBAHAR 
CADDESI, SEHIT CENGIZ KARCI SOKAK, 
NO:4 BAGCILAR - ISTANBUL / TURKEY 

عنوان التبليغ : بيت ساحور - الضفة الغربية 
ص.ب. ١٨٢ 

Address for Services: 

االدعاءات : مالحظة: ان هذه العالمة تشتمل على اللون األصفر 

( 225 )

 Trade Mark No.: 17796العالمة التجارية رقم : ١٧٧٩٦ 

 In Class: 18في الصنف : ١٨ 

 Date: 23/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٣ 
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من اجل : جلد وتقليد اجللد، منتجات من هذه املواد 
وغير داخلة في فئات أخرى، جلود احليوانات، صناديق 
وحقائب، مظالت، شماسي وعصي، سياط وسروج. 

In Respect of: Leather and imitations of 
leather, and goods made of these mate-
rials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery. 

 In the name of: TEMA HOLDING ANONIMبأسم : تيما هولدينج انونيم سيركيتي 
SIRKETI 

العنوان : ايفرين ماهاليسي، جالباهار كاديسي، 
سيهيت سينجايز كارسي سوكاك، رقم:٤ 

باجسيالر - اسطنبول / تركيا 

Address: EVREN MAHALLESI, GULBAHAR 
CADDESI, SEHIT CENGIZ KARCI SOKAK, 
NO:4 BAGCILAR - ISTANBUL / TURKEY 

عنوان التبليغ : بيت ساحور - الضفة الغربية 
ص.ب. ١٨٢ 

Address for Services: 

االدعاءات : مالحظة: ان هذه العالمة تشتمل على اللون األصفر 

( 226 )

 Trade Mark No.: 17797العالمة التجارية رقم : ١٧٧٩٧ 

 In Class: 3في الصنف : ٣ 

 Date: 23/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٣ 

من اجل : مستحضرات التبييض و غيرها من املواد 
املستخدمة في الغسيل، مستحضرات التنظيف، 

التلميع، الكشط و الصقل، الصابون، العطور، 
الزيوت األساسية، مستحضرات التجميل، غسول 

للشعر، مستحضرات العناية باألسنان. 

In Respect of: Bleaching preparations 
and other substances for laundry use, 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, soaps, perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices. 

 In the name of: TEMA HOLDING ANONIMبأسم : تيما هولدينج انونيم سيركيتي 
SIRKETI 

العنوان : ايفرين ماهاليسي، جالباهار كاديسي، 
سيهيت سينجايز كارسي سوكاك، رقم:٤ 

باجسيالر - اسطنبول / تركيا 

Address: EVREN MAHALLESI, GULBAHAR 
CADDESI, SEHIT CENGIZ KARCI SOKAK, 
NO:4 BAGCILAR - ISTANBUL / TURKEY 

عنوان التبليغ : بيت ساحور - الضفة الغربية 
ص.ب. ١٨٢ 

Address for Services: 

االدعاءات : مالحظة: ان هذه العالمة تشتمل على اللون األصفر 
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( 227 )

 Trade Mark No.: 17798العالمة التجارية رقم : ١٧٧٩٨ 

 In Class: 3في الصنف : ٣ 

 Date: 23/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٣ 

من اجل : مستحضرات التبييض و غيرها من املواد 
املستخدمة في الغسيل، مستحضرات التنظيف، 

التلميع، الكشط و الصقل، الصابون، العطور، 
الزيوت األساسية، مستحضرات التجميل، غسول 

للشعر، مستحضرات العناية باألسنان. 

In Respect of: Bleaching preparations 
and other substances for laundry use, 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, soaps, perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices. 

 In the name of: TEMA HOLDING ANONIMبأسم : تيما هولدينج انونيم سيركيتي 
SIRKETI 

العنوان : ايفرين ماهاليسي، جالباهار كاديسي، 
سيهيت سينجايز كارسي سوكاك، رقم:٤ 

باجسيالر - اسطنبول / تركيا 

Address: EVREN MAHALLESI, GULBAHAR 
CADDESI, SEHIT CENGIZ KARCI SOKAK, 
NO:4 BAGCILAR - ISTANBUL / TURKEY 

عنوان التبليغ : بيت ساحور - الضفة الغربية 
ص.ب. ١٨٢ 

Address for Services: 

( 228 )

 Trade Mark No.: 17799العالمة التجارية رقم : ١٧٧٩٩ 

 In Class: 18في الصنف : ١٨ 

 Date: 23/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٣ 

من اجل : جلد وتقليد اجللد، منتجات من هذه املواد 
وغير داخلة في فئات أخرى، جلود احليوانات، صناديق 
وحقائب، مظالت، شماسي وعصي، سياط وسروج. 

In Respect of: Leather and imitations of 
leather, and goods made of these mate-
rials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery. 

 In the name of: TEMA HOLDING ANONIMبأسم : تيما هولدينج انونيم سيركيتي 
SIRKETI 

العنوان : ايفرين ماهاليسي، جالباهار كاديسي، 
سيهيت سينجايز كارسي سوكاك، رقم:٤ 

باجسيالر - اسطنبول / تركيا 

Address: EVREN MAHALLESI, GULBAHAR 
CADDESI, SEHIT CENGIZ KARCI SOKAK, 
NO:4 BAGCILAR - ISTANBUL / TURKEY 

عنوان التبليغ : بيت ساحور - الضفة الغربية 
ص.ب. ١٨٢ 

Address for Services: 
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( 229 )

 Trade Mark No.: 17800العالمة التجارية رقم : ١٧٨٠٠ 

 In Class: 25في الصنف : ٢٥ 

 Date: 23/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٣ 

-In Respect of: Clothing, footwear, headمن اجل : املالبس، البسة القدم، اغطية الراس. 
gear. 

 In the name of: TEMA HOLDING ANONIMبأسم : تيما هولدينج انونيم سيركيتي 
SIRKETI 

العنوان : ايفرين ماهاليسي، جالباهار كاديسي، 
سيهيت سينجايز كارسي سوكاك، رقم:٤ 

باجسيالر - اسطنبول / تركيا 

Address: EVREN MAHALLESI, GULBAHAR 
CADDESI, SEHIT CENGIZ KARCI SOKAK, 
NO:4 BAGCILAR - ISTANBUL / TURKEY 

عنوان التبليغ : بيت ساحور - الضفة الغربية 
ص.ب. ١٨٢ 

Address for Services: 

( 230 )

 Trade Mark No.: 17801العالمة التجارية رقم : ١٧٨٠١ 

 In Class: 35في الصنف : ٣٥ 

 Date: 23/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٣ 

من اجل : خدمات الدعاية واإلعالن؛ إدارة االعمال؛ 
توجيه األعمال؛ النشاطات املكتبية؛ خدمات 

التجميع ملصلحة االخرين للبضائع املتنوعة (ما 
عدا النقل من ذلك) لتمكني الزبائن من شراء 

ومعاينة البضائع بشكل مالئم. 

In Respect of: Advertising; business man-
agement; business administration; office 
functions; the bringing together, for the 
benefit of others, variety of goods (exclud-
ing the transport thereof), enabling cus-
tomers to conveniently view and purchase 
those goods. 

 In the name of: TEMA HOLDING ANONIMبأسم : تيما هولدينج انونيم سيركيتي 
SIRKETI 

العنوان : ايفرين ماهاليسي، جالباهار كاديسي، 
سيهيت سينجايز كارسي سوكاك، رقم:٤ 

باجسيالر - اسطنبول / تركيا 

Address: EVREN MAHALLESI, GULBAHAR 
CADDESI, SEHIT CENGIZ KARCI SOKAK, 
NO:4 BAGCILAR - ISTANBUL / TURKEY 

عنوان التبليغ : بيت ساحور - الضفة الغربية 
ص.ب. ١٨٢ 

Address for Services: 



138العــــدد األول

( 231 )

 Trade Mark No.: 17802العالمة التجارية رقم : ١٧٨٠٢ 

 In Class: 35في الصنف : ٣٥ 

 Date: 23/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٣ 

من اجل : خدمات الدعاية واإلعالن؛ إدارة االعمال؛ 
توجيه األعمال؛ النشاطات املكتبية؛ خدمات 

التجميع ملصلحة االخرين للبضائع املتنوعة (ما 
عدا النقل من ذلك) لتمكني الزبائن من شراء 

ومعاينة البضائع بشكل مالئم. 

In Respect of: Advertising; business man-
agement; business administration; office 
functions; the bringing together, for the 
benefit of others, variety of goods (exclud-
ing the transport thereof), enabling cus-
tomers to conveniently view and purchase 
those goods. 

 In the name of: TEMA HOLDING ANONIMبأسم : تيما هولدينج انونيم سيركيتي 
SIRKETI 

العنوان : ايفرين ماهاليسي، جالباهار كاديسي، 
سيهيت سينجايز كارسي سوكاك، رقم:٤ 

باجسيالر - اسطنبول / تركيا 

Address: EVREN MAHALLESI, GULBAHAR 
CADDESI, SEHIT CENGIZ KARCI SOKAK, 
NO:4 BAGCILAR - ISTANBUL / TURKEY 

عنوان التبليغ : بيت ساحور - الضفة الغربية 
ص.ب. ١٨٢ 

Address for Services: 

( 232 )

 Trade Mark No.: 17803العالمة التجارية رقم : ١٧٨٠٣ 

 In Class: 25في الصنف : ٢٥ 

 Date: 23/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٣ 

-In Respect of: Clothing, footwear, headمن اجل : املالبس، البسة القدم، اغطية الراس. 
gear. 

 In the name of: TEMA HOLDING ANONIMبأسم : تيما هولدينج انونيم سيركيتي 
SIRKETI 

العنوان : ايفرين ماهاليسي، جالباهار كاديسي، 
سيهيت سينجايز كارسي سوكاك، رقم:٤ 

باجسيالر - اسطنبول / تركيا 

Address: EVREN MAHALLESI, GULBAHAR 
CADDESI, SEHIT CENGIZ KARCI SOKAK, 
NO:4 BAGCILAR - ISTANBUL / TURKEY 

عنوان التبليغ : بيت ساحور - الضفة الغربية 
ص.ب. ١٨٢ 

Address for Services: 
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( 233 )

 Trade Mark No.: 17804العالمة التجارية رقم : ١٧٨٠٤ 

 In Class: 18في الصنف : ١٨ 

 Date: 23/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٣ 

من اجل : جلد وتقليد اجللد، منتجات من هذه املواد 
وغير داخلة في فئات أخرى، جلود احليوانات، صناديق 
وحقائب، مظالت، شماسي وعصي، سياط وسروج. 

In Respect of: Leather and imitations of 
leather, and goods made of these mate-
rials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery. 

 In the name of: TEMA HOLDING ANONIMبأسم : تيما هولدينج انونيم سيركيتي 
SIRKETI 

العنوان : ايفرين ماهاليسي، جالباهار كاديسي، 
سيهيت سينجايز كارسي سوكاك، رقم:٤ 

باجسيالر - اسطنبول / تركيا 

Address: EVREN MAHALLESI, GULBAHAR 
CADDESI, SEHIT CENGIZ KARCI SOKAK, 
NO:4 BAGCILAR - ISTANBUL / TURKEY 

عنوان التبليغ : بيت ساحور - الضفة الغربية 
ص.ب. ١٨٢ 

Address for Services: 

(234 )

 Trade Mark No.: 17805العالمة التجارية رقم : ١٧٨٠٥ 

 In Class: 3في الصنف : ٣ 

 Date: 23/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٣ 

من اجل : مستحضرات التبييض و غيرها من املواد 
املستخدمة في الغسيل، مستحضرات التنظيف، 

التلميع، الكشط و الصقل، الصابون، العطور، 
الزيوت األساسية، مستحضرات التجميل، غسول 

للشعر، مستحضرات العناية باألسنان. 

In Respect of: Bleaching preparations 
and other substances for laundry use, 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, soaps, perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices. 

 In the name of: TEMA HOLDING ANONIMبأسم : تيما هولدينج انونيم سيركيتي 
SIRKETI 

العنوان : ايفرين ماهاليسي، جالباهار كاديسي، 
سيهيت سينجايز كارسي سوكاك، رقم:٤ 

باجسيالر - اسطنبول / تركيا 

Address: EVREN MAHALLESI, GULBAHAR 
CADDESI, SEHIT CENGIZ KARCI SOKAK, 
NO:4 BAGCILAR - ISTANBUL / TURKEY 

عنوان التبليغ : بيت ساحور - الضفة الغربية 
ص.ب. ١٨٢ 

Address for Services: 
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( 235 )

 Trade Mark No.: 17806العالمة التجارية رقم : ١٧٨٠٦ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 23/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٣ 

من اجل : الكعك، الشوكوالتة، منتجات 
الشوكوالتة 

In Respect of: Cakes, chocolates, chocolate 
products. 

بأسم : أي تي اَي جيدا ساناي في تيكاريت أنونيم 
سيركتي 

In the name of: ETI GIDA SANAYI VE TI-
CARET ANONIM SIRKETI 

العنوان : أورجانيز ساناي بوجليسي ١١. كاد 
اسكشير، تركيا 

Address: ORGANIZE SANAYI BOLGESI 11. 
CADDE ESKISEHIR, TURKEY 

عنوان التبليغ : بيت ساحور - الضفة الغربية 
ص.ب. ١٨٢ 

Address for Services: 

االدعاءات : ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها احلق املطلق باستخدام الكلمات والعبارات الو 
صفيه ذات االستخدام العام 

( 236 )

 Trade Mark No.: 17808العالمة التجارية رقم : ١٧٨٠٨ 

 In Class: 36في الصنف : ٣٦ 

 Date: 23/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٣ 

من اجل : اخلدمات التي تتناول التأمني كاخلدمات 
التي يؤديها الوكالء او الوسطاء الذين يتعاطون 

التأمني واخلدمات التي تؤدى للمؤمن عليهم 
وخدمات حترير عقود التأمني. 

In Respect of: SERVICES DEALING WITH 
INSURANCE SUCH AS SERIVICES RENDRED 
BY AGENTS OUR BRKERS ENGAGED IN IN-
SERANCE SERVICES RENDERED TO INSURED 
AND INSURANCE UNDERWRITING SERVICES 

 In the name of: AL SHARIKA AL ALAMIYEHبأسم : الشركة العاملية املتحده للتأمني 
AL MOTAHEDA LETA’MEEN 

 Address: NABLUS - SHARE’ AMMANالعنوان : نابلس - شارع عمان 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس - جوال :٠٥٩٩٧٠٤٧٠٠ 
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( 237 )

 Trade Mark No.: 17809العالمة التجارية رقم : ١٧٨٠٩ 

 In Class: 36في الصنف : ٣٦ 

 Date: 23/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٣ 

من اجل : اخلدمات التي تتناول التأمني كاخلدمات 
التي يؤديها الوكالء او الوسطاء الذين يتعاطون 

التأمني واخلدمات التي تؤدى للمؤمن عليهم 
وخدمات حترير عقود التأمني. 

In Respect of: SERVICES DEALING WITH 
INSURANCE SUCH AS SERIVICES RENDRED 
BY AGENTS OUR BRKERS ENGAGED IN 
INSERANCE SERVICES RENDERED TO IN-
SURED AND INSURANCE UNDER WRITING 
SERVICES 

 In the name of: AL SHARIKA AL ALAMIYEHبأسم : الشركة العاملية املتحده للتأمني 
AL MOTAHEDA LETA’MEEN 

 Address: NABLUS - SHARE’ AMMANالعنوان : نابلس - شارع عمان 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس 

( 238 )

 Trade Mark No.: 17810العالمة التجارية رقم : ١٧٨١٠ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 24/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٤ 

من اجل : احللويات غير الطبية، حلوى السكر 
والعلكة. 

In Respect of: Non-medicated confec-
tionery; sugar confectionery and chewing 
gum. 

 In the name of: Dandy A/Sبأسم : داندي اي/اس 

 Address: Hjulmagervej 4b vejle, Denmarkالعنوان : هوملاغرفيج ٤بي فيجل، الدمنارك 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 
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( 239 )

 Trade Mark No.: 17811العالمة التجارية رقم : ١٧٨١١ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 24/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٤ 

من اجل : احللويات غير الطبية، حلوى السكر 
والعلكة. 

In Respect of: Non-medicated confection-
ery; sugar confectionery and chewing gum. 

 In the name of: Dandy A/Sبأسم : داندي اي/اس 

 Address: Hjulmagervej 4b vejle, Denmarkالعنوان : هوملاغرفيج ٤بي فيجل، الدمنارك 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 

( 240 )

 Trade Mark No.: 17812العالمة التجارية رقم : ١٧٨١٢ 

 In Class: 41في الصنف : ٤١ 

 Date: 27/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٧ 
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من اجل : خدمات الترفيه والتدريب ذات طبيعة 
البرامج التلفزونية االذاعية املستمرة في مجال كرة 

السلة وتقدمي العاب كرة السلة واملعارض املباشرة 
, خدمات انتاج وتوزيع برامج العاب كرة السلة 

التلفزيونية واالذاعية , خدمات برامج واحداث كرة 
السلة في مجال كرة السلة , خدمات التحري 

وتنظيم مستوصفات ومعسكرات كرة السلة و 
مستوصفات ومعسكرات املدربني و ومستوصفات 

ومعسكرات فريق الراقصات واحداث كرة السلة 
, خدمات الترفيه ذات طبيعة الظهور الشخصي 

للزي اجلالب للحظ او فريق الراقصات في العاب 
ومعارض كرة السلة وفي املستوصفات وفي 

املعسكرات وفي العاب كرة السلة االخرى , خدمات 
الترفيه لالحداث اخلاصة واحلفالت , خدمات اندية 
املشجعني , خدمات الترفيه وبشكل خاص توفير 

مواقع االنترنت التي تشمل مواد متعددة الوسائط 
في مجال التغطية التلفزيونية و التغطية 

التلفزيونية التفاعلية و التسجيالت املرئية و 
التسجيالت املرئية املستمرة و التغطية املرئية 

املتفاعلة لالنتخابات و البرامج االذاعية و التغطية 
االذاعية و والتسجيالت املسموعة في مجال كرة 

السلة، توفير االخبار واملعلومات ذات الطبيعة 
االحصائية واملوجزات في مجال كرة السلة، االلعاب 
احلية الغير منزلة، خاصة، العاب الكمبيوتر و العاب 
الفيديو والعاب الفيديو التفاعلية و العاب املهارات 
و العاب التصفيف والعاب حفالت الكبار والصغار 

وااللعاب اخلشبية والعاب البزل وااللعاب البسيطة، 
خدمات النشر االلكتروني، خاصة، نشر االت 

والنشرات والكتب امللونة، وجداول االلعاب لالخرين 
مباشرة عبر االنترنت، وجميعها في مجال كرة 

السلة, خدمة توفير قاعدة بيانات محوسبة عبر 
االنترنت في مجال كرة السلة 

In Respect of: Entertainment and educa-
tional services in the nature of ongoing 
television and radio programs in the field 
of basketball and rendering live basketball 
games and basketball exhibitions; the pro-
duction and distribution of radio and televi-
sion shows featuring basketball games, 
basketball events and programs in the field 
of basketball; conducting and arranging 
basketball clinics and camps, coaches clinics 
and camps, dance team clinics and camps 
and basketball games; entertainment 
services in the nature of personal appear-
ances by a costumed mascot or dance team 
at basketball games and exhibitions, clinics, 
camps, promotions, and other basketball-
related events, special events and parties; 
fan club services; entertainment services, 
namely providing a website featuring mul-
timedia material in the nature of television 
highlights, interactive television highlights, 
video recordings, video stream record-
ings, interactive video highlight selections, 
radio programs, radio highlights, and audio 
recordings in the field of basketball; provid-
ing news and information in the nature of 
statistics and trivia in the field of basketball; 
on-line non-downloadable games, namely, 
computer games, video games, interactive 
video games, action skill games, arcade 
games, adults> and children>s party games, 
board games, puzzles, and trivia games; 
electronic publishing services, namely, 
publication of magazines, guides, newslet-
ters, coloring books, and game schedules 
of others on-line through the Internet, all in 
the field of basketball; providing an online 
computer database in the field of basket-
ball 

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

العنوان : اوليمبيك تاور-٦٤٥ فيفث افنيو, نيويورك, 
نيويورك ١٠٠٢٢, الواليات املتحدة االمريكية 

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

 AGIP - TMP Agents/ P.O : عنوان التبليغ
 Al-Beereh ٣٨٠٠ Box

Address for Services: 
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( 241 )

 Trade Mark No.: 17813العالمة التجارية رقم : ١٧٨١٣ 

 In Class: 41في الصنف : ٤١ 

 Date: 27/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٧ 

من اجل : خدمات الترفيه والتدريب ذات طبيعة 
البرامج التلفزونية االذاعية املستمرة في مجال كرة 

السلة وتقدمي العاب كرة السلة واملعارض املباشرة 
, خدمات انتاج وتوزيع برامج العاب كرة السلة 

التلفزيونية واالذاعية , خدمات برامج واحداث كرة 
السلة في مجال كرة السلة , خدمات التحري 

وتنظيم مستوصفات ومعسكرات كرة السلة و 
مستوصفات ومعسكرات املدربني و ومستوصفات 

ومعسكرات فريق الراقصات واحداث كرة السلة 
, خدمات الترفيه ذات طبيعة الظهور الشخصي 

للزي اجلالب للحظ او فريق الراقصات في العاب 
ومعارض كرة السلة وفي املستوصفات وفي 

املعسكرات وفي العاب كرة السلة االخرى , خدمات 
الترفيه لالحداث اخلاصة واحلفالت , خدمات اندية 
املشجعني , خدمات الترفيه وبشكل خاص توفير 

مواقع االنترنت التي تشمل مواد متعددة الوسائط 
في مجال التغطية التلفزيونية و التغطية 

التلفزيونية التفاعلية و التسجيالت املرئية و 
التسجيالت املرئية املستمرة و التغطية املرئية 

املتفاعلة لالنتخابات و البرامج االذاعية و التغطية 
االذاعية و والتسجيالت املسموعة في مجال كرة 

السلة، توفير االخبار واملعلومات ذات الطبيعة 
االحصائية واملوجزات في مجال كرة السلة، االلعاب 
احلية الغير منزلة، خاصة، العاب الكمبيوتر و العاب 
الفيديو والعاب الفيديو التفاعلية و العاب املهارات 
و العاب التصفيف والعاب حفالت الكبار والصغار 

وااللعاب اخلشبية والعاب البزل وااللعاب البسيطة، 
خدمات النشر االلكتروني، خاصة، نشر االت 

والنشرات والكتب امللونة، وجداول االلعاب لالخرين 
مباشرة عبر االنترنت، وجميعها في مجال كرة 

السلة, خدمة توفير قاعدة بيانات محوسبة عبر 
االنترنت في مجال كرة السلة 

In Respect of: Entertainment and educa-
tional services in the nature of ongoing 
television and radio programs in the field 
of basketball and rendering live basket-
ball games and basketball exhibitions; the 
production and distribution of radio and 
television shows featuring basketball games, 
basketball events and programs in the 
field of basketball; conducting and arrang-
ing basketball clinics and camps, coaches 
clinics and camps, dance team clinics and 
camps and basketball games; entertainment 
services in the nature of personal appear-
ances by a costumed mascot or dance team 
at basketball games and exhibitions, clinics, 
camps, promotions, and other basketball-
related events, special events and parties; 
fan club services; entertainment services, 
namely providing a website featuring mul-
timedia material in the nature of television 
highlights, interactive television highlights, 
video recordings, video stream record-
ings, interactive video highlight selections, 
radio programs, radio highlights, and audio 
recordings in the field of basketball; provid-
ing news and information in the nature of 
statistics and trivia in the field of basketball; 
on-line non-downloadable games, namely, 
computer games, video games, interactive 
video games, action skill games, arcade 
games, adults> and children>s party games, 
board games, puzzles, and trivia games; 
electronic publishing services, namely, 
publication of magazines, guides, newslet-
ters, coloring books, and game schedules 
of others on-line through the Internet, all in 
the field of basketball; providing an online 
computer database in the field of basketball 
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 .In the name of: NBA Properties, Incبأسم : ان بي ايه بروبرتيز, انك. 

العنوان : اوليمبيك تاور-٦٤٥ فيفث افنيو, نيويورك, 
نيويورك ١٠٠٢٢, الواليات املتحدة االمريكية 

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

 AGIP - TMP Agents/ P.O : عنوان التبليغ
 Al-Beereh ٣٨٠٠ Box

Address for Services: 

 GOLDEN االدعاءات : ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها احلق املطلق باستخدام الكلمات
STATE ذات االستخدام العام 

( 242 )

 Trade Mark No.: 17815العالمة التجارية رقم : ١٧٨١٥ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 27/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٧ 

 In Respect of: SALTمن اجل : امللح 

 In the name of: Shareket abou zeinah alبأسم : شركة ابو زينه التجارية 
tegarea 

العنوان : اخلليل-شارع السالم - املسكوبيه 
ت٢٢٢٩٤٦٨ 

Address: Alkhaleil al-salam street- alm-
skobea 

عنوان التبليغ : اخلليل-شارع السالم - املسكوبيه 
ت٢٢٢٩٤٦٨ 

Address for Services: Alkhaleil al-salam 
street- almskobea 

 .SALT االدعاءات : قبول مشروط لطلب التسجيل على عدم منح حق احلماية املطلق باستخدام كلمة

( 243 )

 Trade Mark No.: 17816العالمة التجارية رقم : ١٧٨١٦ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 28/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٨ 
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من اجل : النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز 
والتابيوكا والساجور، وما يقوم مقام النب، املتة- 

الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب– اخلبز 
والكعك والفطائر واحللويات– اخلميرة ومسحوق 

اخلبيز– مساحيق غذائية– مقبالت غذائية– احلالوة 
والطحينة- على املثلجات– الثلج– البوظة- عسل 

النحل والعسل األسود- على امللح– اخلردل– 
الفلفل– التوابل– اخلل– الصلصة- الشوكوالته 

واملغطسات والبسكويت– حبوب شوكوالته 
ملبسة- السكاكر– العلكة– الراحة– مصاص 

األطفال– ملبس– قضامة سكرية– فوندان. 

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

 In the name of: Shareket abou zeinah alبأسم : شركة ابو زينه التجارية 
tegarea 

العنوان : اخلليل-شارع السالم - املسكوبيه 
ت٢٢٢٩٤٦٨ 

Address: Alkhaleil al-salam street- alm-
skobea 

عنوان التبليغ : اخلليل-شارع السالم - املسكوبيه 
ت٢٢٢٩٤٦٨ 

Address for Services: Alkhaleil al-salam 
street- almskobea 

( 244 )

 Trade Mark No.: 17817العالمة التجارية رقم : ١٧٨١٧ 

 In Class: 29في الصنف : ٢٩ 

 Date: 28/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٨ 

من اجل : اللحوم واألسماك والطيور الداجنة وطيور 
الصيد– مستخرجات اللحوم– اللحوم احملفوظة 
واملعلبة- الفواكه واخلضراوات احملفوظة واففة 
واملطهية– اجليالتني واملربيات– األغذية احملفوظة 

والالت- اللنب ويره من منتجات األلبان (زبدة 
وسمنة حيواني)– جبنة وحليب مجفف وشحوم 

صاحلة للتغذية- الزيوت– زيوت مهدرجة صاحلة 
للتغذية– زبدة نباتية– مارغرين. 

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

 In the name of: Shareket abou zeinah alبأسم : شركة ابو زينه التجارية 
tegarea 
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العنوان : اخلليل-شارع السالم - املسكوبيه 
ت٢٢٢٩٤٦٨ 

Address: Alkhaleil al-salam street- alm-
skobea 

عنوان التبليغ : اخلليل-شارع السالم - املسكوبيه 
ت٢٢٢٩٤٦٨ 

Address for Services: Alkhaleil al-salam 
street- almskobea 

( 245 )

 Trade Mark No.: 17818العالمة التجارية رقم : ١٧٨١٨ 

 In Class: 1في الصنف : ١ 

 Date: 28/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٨ 

من اجل : املركبات الكيماوية على شكل قماش 
نسيجي ذو خصائص مقاومة الزيت واملاء والبقع. 

In Respect of: Chemical compound in the 
nature of a textile finish with oil, water, & 
stain repellant characteristics. 

 In the name of: E. I. du Pont de Nemoursبأسم : إي. آي. دو بونت دي نيمورس آند كومبني 
and Company 

العنوان : ١٠٠٧ ماركت ستريت ، ويلمينغتون ديالوير 
د ي ١٩٨٩٨ ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1007 Market Street, Wilming-
ton Delaware DE 19898, United States of 
America (USA). 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا 

( 246 )

 Trade Mark No.: 17819العالمة التجارية رقم : ١٧٨١٩ 

 In Class: 24في الصنف : ٢٤ 

 Date: 28/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٨ 

من اجل : النسيج؛ املواد النسيجية؛ القماش؛ 
النسيج لالستخدامات النسيجية؛ النسيج 

املزين والتنجيد (املعلقات اجلدارية وأغطية األثاث 
النسيجية) من املنسوجات؛ اللباد؛ بياضات احلمام 
(باستثناء املالبس)؛ املالءات (منسوجات)؛ أغطية 
املائدة، املناديل و أغطية املائدة املزخرفة؛ الستائر 
القماشية؛ مظالت النوافذ القماشية والرايات. 

In Respect of: Fabric; textile material; 
cloth; fabrics for textile use; tapestry 
and upholstery (wall hangings and fabric 
furniture covers) of textile; felt; bath linen 
(except clothing); sheets (textile); table 
cloths, napkins and runners; curtains of 
textile; awnings and banners 
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 In the name of: E. I. du Pont de Nemoursبأسم : إي. آي. دو بونت دي نيمورس آند كومبني 
and Company 

العنوان : ١٠٠٧ ماركت ستريت ، ويلمينغتون ديالوير 
د ي ١٩٨٩٨ ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1007 Market Street, Wilming-
ton Delaware DE 19898, United States of 
America (USA). 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا 

( 247 )

 Trade Mark No.: 17820لعالمة التجارية رقم : ١٧٨٢٠ 

 In Class: 25في الصنف : ٢٥ 

 Date: 28/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٨ 

من اجل : املالبس؛ املالبس الداخلية، بدالت 
السباحة؛ املالبس الرياضية، األغطية الرأس؛ 

اجلوارب؛ القفازات (مالبس)؛ اللفحات؛ ألبسة القدم، 
األحزمة (مالبس). 

In Respect of: clothing; intimate apparel, 
swimsuits; sportswear apparel, headgear; 
hosiery; gloves (clothing); scarves; foot-
wear, belts (clothing) 

 In the name of: E. I. du Pont de Nemoursبأسم : إي. آي. دو بونت دي نيمورس آند كومبني 
and Company 

العنوان : ١٠٠٧ ماركت ستريت ، ويلمينغتون ديالوير 
د ي ١٩٨٩٨ ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1007 Market Street, Wilming-
ton Delaware DE 19898, United States of 
America (USA). 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا 

( 248 )

 Trade Mark No.: 17821العالمة التجارية رقم : ١٧٨٢١ 

 In Class: 29في الصنف : ٢٩ 

 Date: 28/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٨ 

 In Respect of: Datesمن اجل : متور 

-In the name of: shareket tayyebat al emaبأسم : شركة طيبات االمارات للتسويق 
rat lel tasweek 

العنوان : فلسطني ، رام اهللا ، ام الشرايط ، شارع 
االذاعة 

Address: palestine , ramallah , em al 
sharayet , al iza’a st . 
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عنوان التبليغ : فلسطني ، رام اهللا ، ام الشرايط ، 
شارع االذاعة 

Address for Services: palestine , ramallah , 
em al sharayet , al iza’a st . 

االدعاءات : ال يعطي أصحابها احلق املطلق باستخدام عبارات عجينة التمر Pastes Dates والعبارات الو 
صفيه ذات االستخدام العام 

( 249 )

 Trade Mark No.: 17823العالمة التجارية رقم : ١٧٨٢٣ 

 In Class: 29في الصنف : ٢٩ 

 Date: 29/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٩ 

من اجل: اللحوم واألسماك والطيور الداجنة وحيوانات 
وطيور الصيد، مستخرجات اللحوم، الفواكه 

واخلضروات احملفوظـة واففة واملطهية، الهالميات، 
املربيات، الكومبوت (فاكهة مطبوخة بالسكر)، 

البيض واحلليب ومنتجات احلليـب، الزيوت والشحوم 
الصاحلة لألكل. 

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

بأسم : الشركة السورية اللبنانية للمنتجات 
الغذائية / سادرو 

In the name of: SADRO - The Syrian Leba-
nese Company for Food Products 

 Address: Shenshar, Homs, Syriaالعنوان: شنشار ، حمص، اجلمهورية العربية السورية 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا 

( 250 )

 Trade Mark No.: 17824العالمة التجارية رقم : ١٧٨٢٤ 

 In Class: 29في الصنف : ٢٩ 

 Date: 29/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٩ 

من اجل : اللحوم واألسماك والطيور الداجنة 
وحيوانات وطيور الصيد ، مستخرجات اللحوم ، 

الفواكه واخلضروات احملفوظـة واففة واملطهية ، 
الهالميات ، املربيات ، الكومبوت (فاكهة مطبوخة 

بالسكر) ، البيض واحلليب ومنتجات احلليـب ، 
الزيوت والشحوم الصاحلة لألكل. 

In Respect of: Meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; 
edible oils and fats. 
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بأسم : الشركة السورية اللبنانية للمنتجات 
الغذائية / سادرو 

In the name of: SADRO - The Syrian Leba-
nese Company for Food Products 

 Address: Shenshar, Homs, Syriaالعنوان: شنشار ، حمص، اجلمهورية العربية السورية 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا 

( 251 )

 Trade Mark No.: 17825العالمة التجارية رقم : ١٧٨٢٥ 

 In Class: 29في الصنف : ٢٩ 

 Date: 29/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٩ 

من اجل : اللحوم واألسماك والطيور الداجنة 
وحيوانات وطيور الصيد ، مستخرجات اللحوم ، 

الفواكه واخلضروات احملفوظـة واففة واملطهية ، 
الهالميات ، املربيات ، الكومبوت (فاكهة مطبوخة 

بالسكر) ، البيض واحلليب ومنتجات احلليـب ، 
الزيوت والشحوم الصاحلة لألكل. 

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

بأسم : الشركة السورية اللبنانية للمنتجات 
الغذائية / سادرو 

In the name of: SADRO - The Syrian Leba-
nese Company for Food Products 

 Address: Shenshar, Homs, Syriaالعنوان: شنشار ، حمص، اجلمهورية العربية السورية 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا 

( 252 )

 Trade Mark No.: 17826العالمة التجارية رقم : ١٧٨٢٦ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 29/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٩ 

 In Respect of: Falkes made from flowerمن اجل : الرقائق املصنوعة من الذرة والطحني 
and corn 
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-In the name of: SHAREKET SALAH ALTEبأسم : شركة صالح التجارية النتاج املواد الغذائية 
JARYH LINTAG ALMWAD ALGHTHAEYH 

 Address: HALHOL - ALKHALEELالعنوان : اخلليل - حلحول 

 Address for Services: HALHOL - ALKHALEELعنوان التبليغ : اخلليل - حلحول 

( 253 )

 Trade Mark No.: 17827العالمة التجارية رقم : ١٧٨٢٧ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 29/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٩ 

 In Respect of: Falkes made from flowerمن اجل : الرقائق املصنوعة من الذرة والطحني 
and corn 

-In the name of: SHAREKET SALAH ALTEبأسم : شركة صالح التجارية النتاج املواد الغذائية 
JARYH LINTAG ALMWAD ALGHTHAEYH 

 Address: HALHOL - ALKHALEELالعنوان : اخلليل - حلحول 

 Address for Services: HALHOL - ALKHALEELعنوان التبليغ : اخلليل - حلحول 

( 254 )

 Trade Mark No.: 17828العالمة التجارية رقم : ١٧٨٢٨ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 29/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٩ 

 In Respect of: Falkes made from flowerمن اجل : الرقائق املصنوعة من الذرة والطحني 
and corn 

-In the name of: SHAREKET SALAH ALTEبأسم : شركة صالح التجارية النتاج املواد الغذائية 
JARYH LINTAG ALMWAD ALGHTHAEYH 

 Address: HALHOL - ALKHALEELالعنوان : اخلليل - حلحول 

 Address for Services: HALHOL - ALKHALEELعنوان التبليغ : اخلليل - حلحول 
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( 255 )

 Trade Mark No.: 17829العالمة التجارية رقم : ١٧٨٢٩ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 29/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٩ 

 In Respect of: Falkes made from flowerمن اجل : الرقائق املصنوعة من الذرة والطحني 
and corn 

-In the name of: SHAREKET SALAH ALTEبأسم : شركة صالح التجارية النتاج املواد الغذائية 
JARYH LINTAG ALMWAD ALGHTHAEYH 

 Address: HALHOL - ALKHALEELالعنوان : اخلليل - حلحول 

 Address for Services: HALHOL - ALKHALEELعنوان التبليغ : اخلليل - حلحول 

( 256 )

 Trade Mark No.: 17830العالمة التجارية رقم : ١٧٨٣٠ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 29/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٩ 

 In Respect of: Falkes made from flowerمن اجل : الرقائق املصنوعة من الذرة والطحني 
and corn 

-In the name of: SHAREKET SALAH ALTEبأسم : شركة صالح التجارية النتاج املواد الغذائية 
JARYH LINTAG ALMWAD ALGHTHAEYH 

 Address: HALHOL - ALKHALEELالعنوان : اخلليل - حلحول 

 Address for Services: HALHOL - ALKHALEELعنوان التبليغ : اخلليل - حلحول 
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( 257 )

 Trade Mark No.: 17831العالمة التجارية رقم : ١٧٨٣١ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 29/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٩ 

 In Respect of: Falkes made from flowerمن اجل : الرقائق املصنوعة من الذرة والطحني 
and corn 

-In the name of: SHAREKET SALAH ALTEبأسم : شركة صالح التجارية النتاج املواد الغذائية 
JARYH LINTAG ALMWAD ALGHTHAEYH 

 Address: HALHOL - ALKHALEELالعنوان : اخلليل - حلحول 

 Address for Services: HALHOL - ALKHALEELعنوان التبليغ : اخلليل - حلحول 

االدعاءات : ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها احلق باستخدام كلمة chips ذات االستخدام العام 

( 258 )

 Trade Mark No.: 17832العالمة التجارية رقم : ١٧٨٣٢ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 29/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٩ 

 In Respect of: Falkes made from flowerمن اجل : الرقائق املصنوعة من الذرة والطحني 
and corn 

-In the name of: SHAREKET SALAH ALTEبأسم : شركة صالح التجارية النتاج املواد الغذائية 
JARYH LINTAG ALMWAD ALGHTHAEYH 

 Address: HALHOL - ALKHALEELالعنوان : اخلليل - حلحول 

 Address for Services: HALHOL - ALKHALEELعنوان التبليغ : اخلليل - حلحول 
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( 259 )

 Trade Mark No.: 17833العالمة التجارية رقم : ١٧٨٣٣ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 29/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٩ 

 In Respect of: Falkes made from flowerمن اجل : الرقائق املصنوعة من الذرة والطحني 
and corn 

-In the name of: SHAREKET SALAH ALTEبأسم : شركة صالح التجارية النتاج املواد الغذائية 
JARYH LINTAG ALMWAD ALGHTHAEYH 

 Address: HALHOL - ALKHALEELالعنوان : اخلليل - حلحول 

 Address for Services: HALHOL - ALKHALEELعنوان التبليغ : اخلليل - حلحول 

 (260 )

 Trade Mark No.: 17834العالمة التجارية رقم : ١٧٨٣٤ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 29/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٢٩ 

 In Respect of: Falkes made from flowerمن اجل : الرقائق املصنوعة من الذرة والطحني 
and corn 

-In the name of: SHAREKET SALAH ALTEبأسم : شركة صالح التجارية النتاج املواد الغذائية 
JARYH LINTAG ALMWAD ALGHTHAEYH 

 Address: HALHOL - ALKHALEELالعنوان : اخلليل - حلحول 

 Address for Services: HALHOL - ALKHALEELعنوان التبليغ : اخلليل - حلحول 

 ( 261 )

 Trade Mark No.: 17841العالمة التجارية رقم : ١٧٨٤١ 

 In Class: 29في الصنف : ٢٩ 

 Date: 30/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٣٠ 
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 In Respect of: TAHINIمن اجل : الطحينه 

 In the name of: hamdi salah qasem hananiبأسم : حمدي صالح قاسم حنني 

 Address: bet foreek _nablusالعنوان : نابلس_بيت فوريك 

 Address for Services: bet foreek _nablusعنوان التبليغ : نابلس_بيت فوريك 

 ( 262 )

 Trade Mark No.: 17843العالمة التجارية رقم : ١٧٨٤٣ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 30/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٣٠ 

 In Respect of: Coffeeمن اجل : القهوة 

بأسم : ماسيمو زانيتي بيفيريج يو اس ايه انك. 
(اديالوير كوربوريشن) 

In the name of: Massimo Zanetti Beverage 
USA Inc. (a Delaware corporation) 

العنوان : ١٣٧٠ بروغريس رود, صافولك, فرجينيا 
٢٣٤٣٤, الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1370 Progress Road, Suffolk, 
Virginia 23434, U.S.A. 

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

(263 )

 Trade Mark No.: 17844العالمة التجارية رقم : ١٧٨٤٤ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 30/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٣٠ 

 In Respect of: Coffeeمن اجل : القهوة 

بأسم : ماسيمو زانيتي بيفيريج يو اس ايه انك. 
(اديالوير كوربوريشن) 

In the name of: Massimo Zanetti Beverage 
USA Inc. (a Delaware corporation) 

العنوان : ١٣٧٠ بروغريس رود, صافولك, فرجينيا 
٢٣٤٣٤, الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 1370 Progress Road, Suffolk, 
Virginia 23434, U.S.A. 

Address for Services:                                                                                                    :عنوان التبليغ
 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-Beereh
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( 264 )

 Trade Mark No.: 17845العالمة التجارية رقم : ١٧٨٤٥ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 30/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٣٠ 

 In Respect of: flakes cornمن اجل : رقائق الذرة 

 In the name of: SHAREKET ALNATSHEHبأسم : شركة النتشة احلديثة للتجارة واالستثمار 
ALHADITHH 

 Address: BIR NABALLA RAMALLAالعنوان : رام اهللا ، بير نباال 

-Address for Services: BIR NABALLA RAMعنوان التبليغ : رام اهللا ، بير نباال 
ALLA 

االدعاءات : قبول مشروط لطلب التسجيل مع عدم اعطاء حق احلماية املطلق باستخدام الكلمات 
والعبارات والرسومات ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

 

( 265 )

 Trade Mark No.: 17846العالمة التجارية رقم : ١٧٨٤٦ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 30/06/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٦/٣٠ 

 . In Respect of: corn popمن اجل : فشار حب الذرة 

 In the name of: SHAREKET ALNATSHEHبأسم : شركة النتشة احلديثة للتجارة واالستثمار 
ALHADITHH 

 Address: BIR NABALLA RAMALLAالعنوان : رام اهللا ، بير نباال 

-Address for Services: BIR NABALLA RAMعنوان التبليغ : رام اهللا ، بير نباال 
ALLA 

االدعاءات : قبول مشروط لطلب التسجيل مع عدم اعطاء حق احلماية املطلق باستخدام كلمة بوشار 
popcorn والعبارات والرسومات ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة



157مجلة الملكية الصناعية

( 266 )

 Trade Mark No.: 17848العالمة التجارية رقم : ١٧٨٤٨ 

 In Class: 32في الصنف : ٣٢ 

 Date: 04/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/٠٤ 

 In Respect of: Energy drinksمن اجل : مشروبات الطاقة 

 In the name of: XL Energy Internationalبأسم : أكس أل إنيرجي انترناشونال كوربوريشن 
Corp. 

العنوان : ٣٠٦٧ سير فرانسيس دريكس هايواي، 
ص.ب ٣٤٦٣، روود تاون، تورتوال، جزر العذراء 

البريطانية. 

Address: 3076 Sir Francis Drake’s Highway, 
P.O Box 3463, Road Town, Totola British 
Virgin Islands. 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة، برج البيرة التجاري/ ط٦ 

االدعاءات : مع عدم اعطاء حق احلماية املطلق باستخدام الكلمات والعبارات ذات االستخدام العام مبعزل 
عن العالمة 

 

( 267 )

 Trade Mark No.: 17849العالمة التجارية رقم : ١٧٨٤٩ 

 In Class: 32في الصنف : ٣٢ 

 Date: 04/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/٠٤ 

 In Respect of: Energy drinksمن اجل : مشروبات الطاقة 

 In the name of: XL Energy Internationalبأسم : أكس أل إنيرجي انترناشونال كوربوريشن 
Corp. 

العنوان : ٣٠٦٧ سير فرانسيس دريكس هايواي، 
ص.ب ٣٤٦٣، روود تاون، تورتوال، جزر العذراء 

البريطانية. 

Address: 3076 Sir Francis Drake’s Highway, 
P.O Box 3463, Road Town, Totola British 
Virgin Islands. 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة، برج البيرة التجاري/ ط٦ 
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( 268 )

 Trade Mark No.: 17850العالمة التجارية رقم : ١٧٨٥٠ 

 In Class: 32في الصنف : ٣٢ 

 Date: 04/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/٠٤ 

 In Respect of: Energy drinksمن اجل : مشروبات الطاقة 

 In the name of: XL Energy Internationalبأسم : أكس أل إنيرجي انترناشونال كوربوريشن 
Corp. 

العنوان : ٣٠٦٧ سير فرانسيس دريكس هايواي، 
ص.ب ٣٤٦٣، روود تاون، تورتوال، جزر العذراء 

البريطانية. 

Address: 3076 Sir Francis Drake’s Highway, 
P.O Box 3463, Road Town, Totola British 
Virgin Islands. 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة، برج البيرة التجاري/ ط٦ 

االدعاءات : مع عدم اعطاء حق احلماية املطلق باستخدام الكلمات والعبارات ذات االستخدام العام مبعزل 
عن العالمة 

( 269 )

 Trade Mark No.: 17851العالمة التجارية رقم : ١٧٨٥١ 

 In Class: 5في الصنف : ٥ 

 Date: 04/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/٠٤ 

-In Respect of: Pharmaceutical preparaمن اجل : املواد واملستحضرات الصيدالنية 
tions and substances 

 In the name of: Eisai R&D Managementبأسم : ايساي ار&دي مانيجمانت كو., ال تي دي. 
Co., Ltd. 

العنوان : ٦-١٠, كويشيكاوا ٤-تشومي, بونكيو-
كو, طوكيو٨٠٨٨-١١٢, اليابان 

Address: 6-10, Koishikawa 4-chome, 
Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, Japan 

 AGIP - TMP Agents/ P.O : عنوان التبليغ
 Al-Beereh ٣٨٠٠ Box

Address for Services: 

(270 )

 Trade Mark No.: 17852العالمة التجارية رقم : ١٧٨٥٢ 

 In Class: 34في الصنف : ٣٤ 

 Date: 04/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/٠٤ 
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من اجل : السجائر, التبغ املصنع او غير املصنع, 
ادوات املدخنني والكبريت 

In Respect of: Cigarettes, raw and manu-
factured tobacco, smokers’ articles and 
matches 

 .In the name of: JAPAN TOBACCO INCبأسم : جابان توباكو انك. 

العنوان : ٢-٢-١ تورانومون , ميناتو-كو , طوكيو , 
اليابان 

Address: 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, 
Tokyo, Japan 

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

 edition avant االدعاءات : ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها احلق املطلق باستخدام الكلمات
ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 271 )

 Trade Mark No.: 17853العالمة التجارية رقم : ١٧٨٥٣ 

 In Class: 5في الصنف : ٥ 

 Date: 05/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/٠٥ 

من اجل : املستحضرات الصيدلية لإلستخدام 
البشري. 

In Respect of: Pharmaceutical prepara-
tions for human use. 

 In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

العنوان : فرانكفورتر شتراسة ٢٥٠ ، ص.ب ٤١١٩ 
دي ـ٦٤٢٧١ دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, Postfach 
4119, D-64271 Darmstadt, Germany 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا 

( 272 )

 Trade Mark No.: 17854العالمة التجارية رقم : ١٧٨٥٤ 

 In Class: 5في الصنف : ٥ 

 Date: 05/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/٠٥ 

من اجل : املستحضرات الصيدلية والبيطرية ؛ 
املستحضرات الصحية املعدة لألغـراض الطبية ؛ 

مواد التغذية املعدة لإلستعمال الطبي. 

In Respect of: Pharmaceutical and veteri-
nary preparations; sanitary preparations 
for medical purposes; dietetic substances 
adapted for medical use. 

 In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

العنوان : فرانكفورتر شتراسة ٢٥٠ ، ص.ب ٤١١٩ 
دي ـ٦٤٢٧١ دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, Postfach 
4119, D-64271 Darmstadt, Germany 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا 
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( 273 )

 Trade Mark No.: 17855العالمة التجارية رقم : ١٧٨٥٥ 

 In Class: 25في الصنف : ٢٥ 

 Date: 05/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/٠٥ 

من اجل : دبغ اجللود وصنع حقاب االمتعة وحقاب 
اليد والسروج واالحذية 

In Respect of: tanned leather , manfacture 
of luggage , handbags , shoes and saddles 

بأسم : شركة نيو ستيب شوز للتجاره والتوزيع 
م.خ. 

In the name of: sharikit new step shoses 
L.T.D 

 Address: Alquds , Al Ramالعنوان : القدس - الرام 

عنوان التبليغ : رام اهللا شارع ركب عمارة ناصر 
طابق ٣ 

Address for Services: 

( 274 )

 Trade Mark No.: 17856العالمة التجارية رقم : ١٧٨٥٦ 

 In Class: 32في الصنف : ٣٢ 

 Date: 06/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/٠٦ 

 In Respect of: Energy drinksمن اجل : مشروبات الطاقة 

 In the name of: XL Energy Internationalبأسم : أكس أل إنيرجي انترناشونال كوربوريشن 
Corp. 

العنوان : ٣٠٦٧ سير فرانسيس دريكس هايواي، 
ص.ب ٣٤٦٣، روود تاون، تورتوال، جزر العذراء 

البريطانية. 

Address: 3076 Sir Francis Drake>s High-
way, P.O Box 3463, Road Town, Totola 
British Virgin Islands. 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة، برج البيرة التجاري/ ط٦ 

االدعاءات : مع عدم اعطاء حق احلماية املطلق باستخدام الكلمات والعبارات ذات االستخدام العام مبعزل 
عن العالمة 
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( 275 )

 Trade Mark No.: 17857العالمة التجارية رقم : ١٧٨٥٧ 

 In Class: 32في الصنف : ٣٢ 

 Date: 06/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/٠٦ 

 In Respect of: Energy drinksمن اجل : مشروبات الطاقة 

 In the name of: XL Energy Internationalبأسم : أكس أل إنيرجي انترناشونال كوربوريشن 
Corp. 

العنوان : ٣٠٦٧ سير فرانسيس دريكس هايواي، 
ص.ب ٣٤٦٣، روود تاون، تورتوال، جزر العذراء 

البريطانية. 

Address: 3076 Sir Francis Drake’s Highway, 
P.O Box 3463, Road Town, Totola British 
Virgin Islands. 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة، برج البيرة التجاري/ ط٦ 

(276 )

 Trade Mark No.: 17858العالمة التجارية رقم : ١٧٨٥٨ 

 In Class: 11في الصنف : ١١ 

 Date: 06/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/٠٦ 

 In Respect of: lighting fixturesمن اجل : أجهزة االنارة 

 & In the name of: Newpal For Tradingبأسم : شركة نيوبال للتجارة واالستثمار 
Investment co 

العنوان : البيرة ، شارع نابلس ، مقابل شركة 
االتصاالت 

Address: Al bereh Nablus Street 

عنوان التبليغ : رام اهللا شارع االرسال عمارة االسراء 
جوال ٠٥٩٣٦٤٧٦٦ 

Address for Services: 

 light االدعاءات : قبول مشروط لطلب التسجيل على عدم منح احلماية املطلق على استخدام كلمة
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( 277 )

 Trade Mark No.: 17860العالمة التجارية رقم : ١٧٨٦٠ 

 In Class: 32في الصنف : ٣٢ 

 Date: 07/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/٠٧ 

 In Respect of: carbonated drinkمن اجل : املشروبات الغازية 

 In the name of: sharikat mohmud fakhryبأسم : شركة محمد فخري زلوم واوالده التجارية 
zloom wawladuh altejaryah 

 Address: al khali tel 2220134العنوان : اخلليل راس اجلورة ت:٢٢٢٠١٣٤ 

 Address for Services: al khali tel 2220134عنوان التبليغ : اخلليل راس اجلورة ت:٢٢٢٠١٣٤ 

 COLA االدعاءات : قبول مشروط على عدم اعطاء حق احلماية املطلق باستخدام كلمة

( 278 )

 Trade Mark No.: 17861العالمة التجارية رقم : 17861 

 In Class: 4في الصنف : ٤ 

 Date: 07/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/٠٧ 

 In Respect of: Charcoal (fuel) Coalمن اجل : فحم وقود ، فحم ، فحم الكوك 
Briquettes , coke 

بأسم : شركة كوكب الشرق لالستيراد والتوزيع 
م خ م 

In the name of: sharekat kawkab 
alsharq lelisteerad waltawzee 

 Address: jeneenالعنوان : جنني ، شارع حيفا 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا عمارة االسراء ط٤ 
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(279 )

 Trade Mark No.: 17862العالمة التجارية رقم : ١٧٨٦٢ 

 In Class: 5في الصنف : ٥ 

 Date: 07/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/٠٧ 

من اجل : مستحضرات صيدلية بشرية، جميعها 
مشمولة في الصنف ٥. 

In Respect of: Human pharmaceutical 
preparations; all included in class 5. 

بأسم : جونسون اند جونسون، شركة من 
نيوجيرسي 

In the name of: Johnson & Johnson, a New 
Jersey Corporation 

العنوان : ون جونسون اند جونسون بالزا، نيو 
برانزويك، نيو جيرسي، ٠٨٩٣٣، الواليات املتحدة 

االمريكية 

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

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 

( 280 )

 Trade Mark No.: 17863العالمة التجارية رقم : ١٧٨٦٣ 

 In Class: 5في الصنف : ٥ 

 Date: 07/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/٠٧ 

من اجل : مستحضرات صيدلية، مستحضرات 
صحية الغراض طبية، مواد احلمية الغذائية املهيأة 

لالستعمال الطبي وطعام االطفال، الضمادات، 
املطهرات، جميعها مشمولة في الصنف ٥. 

In Respect of: Pharmaceutical prepara-
tions; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted 
for medical use, food for babies; plasters; 
disinfectants; all included in class 5. 

 In the name of: Ginsana SAبأسم : جنسانا اس اي 

العنوان : فيا موليني، سي اتش -٦٩٣٤ بيوغيو، 
سويسرا 

Address: Via Mulini, CH-6934 Bioggio, 
Switzerland 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 
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( 281 )

 Trade Mark No.: 17864العالمة التجارية رقم : ١٧٨٦٤ 

 In Class: 3في الصنف : ٣ 

 Date: 07/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/٠٧ 

من اجل : صابون ، عطور ، زيوت عطرية ، 
مستحضرات للعناية باجلسم ومستحطرات جتميل 

، غسول ( لوشن ) للشعر ، منظفات أسنان 

In Respect of: Soaps ; perfumeries ; essen-
tial oils , preparations for body and beauty 
care , hair lotions , dentifrices. 

 .In the name of: Wella Aktingesellschaftبأسم : ويال اكتيينغيسيلشافت 

-Address: Berliner Allee 65 , 64274 Darmالعنوان : برلينر اليه ٦٥ ، ٦٤٢٧٤ دار مشتات ، املانيا 
stadt , Germany 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا - ص ب ١٩٠٣ 

( 282 )

 Trade Mark No.: 17865العالمة التجارية رقم : ١٧٨٦٥ 

 In Class: 20في الصنف : ٢٠ 

 Date: 08/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/٠٨ 

-In Respect of: SPONGE AND SPRING MATمن اجل : الفرشات االسفنجية والزنبركية 
TRESSESS 

 In the name of: raed adli maqbulبأسم : رائد عدلي مقبول 

العنوان : نابلس شارع سفيان - تلفون 
 ٠٩/٢٣٣٨٧٦١

Address: nablus share’ sufyan tel 
092338761 

عنوان التبليغ : نابلس شارع سفيان - تلفون 
 ٠٩/٢٣٣٨٧٦١

Address for Services: nablus share’ sufyan 
tel 092338761 
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 ( 283 )

 Trade Mark No.: 17866العالمة التجارية رقم : ١٧٨٦٦ 

 In Class: 5في الصنف : ٥ 

 Date: 08/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/٠٨ 

من اجل : مستحضرات صيدلية وطبية ملعاجلة 
أمراض اضطرابات اجلهاز العصبي املركزي 

In Respect of: Pharmaceutical and me-
dicinal preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the central nerv-
ous system. 

 In the name of: Eli Lilly and Companyبأسم : إيلي ليلي اند كومباني 

العنوان : ليلي كوربوريت سنتر، انديانابوليس، 
انديانا ٤٦٢٨٥، الواليات املتحدة االمريكية 

Address: Lilly Corporate Center, Indianapo-
lis, Indiana 46285, U.S.A. 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 

 

( 284 )

 Trade Mark No.: 17867العالمة التجارية رقم : ١٧٨٦٧ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 11/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/١١ 

 In Respect of: sweetsمن اجل : احللويات 

 In the name of: shariket halweat alalkerبأسم : شركة حلويات العكر العادية العامة 
aladiyeh alameh 

 Address: nablus- share> aitteenالعنوان : نابلس - شارع حطني 

-Address for Services: nablus- share’ aitعنوان التبليغ : نابلس - شارع حطني 
teen 

االدعاءات : قبول مشروط لطلب التسجيل على عدم منح احلماية املطلق على استخدام كلمة حلويات 
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( 285 )

 Trade Mark No.: 17870العالمة التجارية رقم : ١٧٨٧٠ 

 In Class: 38في الصنف : ٣٨ 

 Date: 11/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/١١ 

من اجل : خدمات االتصال والبث؛ خدمات التلفزة 
املقدمة من خالل األقمار الصناعية، توفير قناة 

إلى أطباق األقمار الصناعية؛ تقدمي خدمات 
التلفزة عبر الكابل مبا في ذلك استقبال وإرسال 

وتوليد وتوزيع إشارات الراديو والتلفزيون واإلشارات 
السمعيبصرية؛ خدمات اإلرسال التلفزيوني 

املقدمة من خالل برامج التلفاز، اإلرسال بواسطة 
محطات التلفزيون والكابل واألقمار الصناعية؛ 

خدمات البث؛ خدمات البث اإلذاعي والتلفزيوني؛ 
خدمات املعلومات واالستشارات املرتبطة بأي من 

اخلدمات السابقة. 

In Respect of: Communication and 
broadcasting services; satellite delivered 
television services; providing a channel 
to satellite dishes; the rendering of cable 
television services including reception, 
transmission, origination and distribu-
tion of radio, television and audio visual 
signals; television broadcasting services 
rendered through the medium of televi-
sion programs, broadcast over television 
stations and satellite and cable television; 
broadcasting services; radio and television 
broadcasting services; information and 
advisory services relating to any of the 
aforesaid services. 

 In the name of: Gulf DTH LDCبأسم : جلف دي تي إتش إل دي سي 

العنوان : بواسطة ميبلس كوربريت سيرفيسز 
ليمتد ، ص ب ٣٠٩، جورج تاون، جراند كاميان، جزر 

كاميان 

Address: c/o Maples Corporate Services 
Limites, PO Box 309, George Town, Grand 
Cayman, Cayman Islands 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا 

( 286 )

 Trade Mark No.: 17871العالمة التجارية رقم : ١٧٨٧١ 

 In Class: 41في الصنف : ٤١ 

 Date: 11/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/١١ 
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من اجل : إنتاج وتقدمي وتوزيع األفالم واألفالم 
التلفزيونية والبرامج التلفزيونية؛ خدمات البرامج 
التلفزيونية املقدمة عن طريق األقمار الصناعية أو 
الكابل؛ اخلدمات التعليمية والترفيهية؛ إنتاج مواد 
البرامج لإلرسال من خالل األقمار الصناعية والبث 
التليفزيوني عن طريق الكابل؛ تقدمي وتوزيع البرامج 

الترفيهية مبا في ذلك األفالم واملسلسالت وغيرها 
من عناصر اجلذب بواسطة أو التي ترتبط بالبث 
التليفزيوني عن طريق األقمار الصناعية والبث 

التليفزيوني عن طريق الكابل واإلرسال التليفزيوني 
والراديو واإلنترنت؛ نشر الكتب؛ الدراسات النقدية 

للكتب؛ إعارة الكتب وتأجير األفالم والبرامج 
التلفزيونية واملسلسالت؛ تقدمي خدمات الترفيه 

واملعلومات حول خدمات الترفيه عبر شبكة 
اإلنترنت أو عبر قواعد بيانات الكمبيوتر أو غيرها من 

الوسائل اإللكترونية. 

In Respect of: Production, presentation and 
distribution of movies, television movies and 
television programmes; satellite delivered 
and cable television programming services; 
education and entertainment services; pro-
duction of programme material for satellite 
delivered broadcasts and cable television; 
furnishing and distributing entertainment, 
including motion pictures, series and other 
attractions, by way of or relating to satellite 
delivered television, cable television, broad-
cast television, radio and the internet; publi-
cation of books; book reviews; book lending, 
renting of films, television programmes and 
series; provision of entertainment serv-
ices and information about entertainment 
services via the internet, or via a computer 
database or by other electronic means. 

 In the name of: Gulf DTH LDCبأسم : جلف دي تي إتش إل دي سي 

العنوان : بواسطة ميبلس كوربريت سيرفيسز ليمتد 
، ص ب ٣٠٩، جورج تاون، جراند كاميان، جزر كاميان 

Address: c/o Maples Corporate Services 
Limites, PO Box 309, George Town, Grand 
Cayman, Cayman Islands 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا 

( 287 )

 Trade Mark No.: 17872العالمة التجارية رقم : ١٧٨٧٢ 

 In Class: 3في الصنف : ٣ 

 Date: 12/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/١٢ 

 In Respect of: cosmeticsمن اجل : مستحضرات جتميل 

بأسم : شركة د. ناتشيرال للمستحضرات 
الطبيعية 

In the name of: Sharikat Dr. natural lil 
mustahdarat altabi’ya 

العنوان : الرام - مجمع غوشة التجاري - فوق البنك 
التجاري الفلسطيني - الطابق االول 

Address: al ram gosheh - buil - first - floor 

عنوان التبليغ : الرام - مجمع غوشة التجاري - فوق 
البنك التجاري الفلسطيني - الطابق االول 

Address for Services: al ram gosheh - buil 
- first - floor 
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( 288 )

 Trade Mark No.: 17873العالمة التجارية رقم : ١٧٨٧٣ 

 In Class: 3في الصنف : ٣ 

 Date: 12/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/١٢ 

من اجل : املستحضرات اخلاصة بتبييض األقمشة 
وغيرها من املواد التي تستخدم في غسيل وكي 

املالبس ، مستحضرات التنظيف والصقل والفرك 
والكشط ، الصابون ، املواد العطرية والزيوت 

العطرية ومستحضرات التجميل (الكوزمتيك) 
وغسول الشعر ومستحضرات تنظيف األسنان 

In Respect of: Bleaching preparations 
and other substances for laundry use; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices 

بأسم : شركة االرض للمنتوجات الزراعية 
الفلسطينية مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharikat Al’Ard Lilmantojat 
Alzira’iya Alfelesteniya Mosahima Khoso-
siya 

العنوان : بيت ايبا , املنطقة الصناعية الغربية, 
نابلس , الضفة الغربية 

Address: Bait Ebba, West Industrial Zone, 
Nablus, The West Bank 

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

( 289 )

 Trade Mark No.: 17874العالمة التجارية رقم : ١٧٨٧٤ 

 In Class: 2في الصنف : ٢ 

 Date: 12/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/١٢ 

 ,In Respect of: Paintsمن اجل : الدهانات 

 In the name of: hamza saleh husni al turkبأسم : حمزة صالح حسني الترك 

 Address: al khalil bet omarالعنوان : اخلليل بيت امر -البقعة 

 Address for Services: al khalil bet omarعنوان التبليغ : اخلليل بيت امر -البقعة 

 paints االدعاءات : قبول مشروط لطلب التسجيل على عدم منح حق احلماية املطلق باستخدام كلمة
مبعزل عن العالمة . 
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( 290 )

 Trade Mark No.: 17875العالمة التجارية رقم : ١٧٨٧٥ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 12/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/١٢ 

من اجل : القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز 
والتابيوكا والساجو وما يقوم مقام القهوة ، 

الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ، اخلبز 
واملعجنات واحللويات ، واحللوى املثلجة ، العسل 
ودبس السكر، اخلميرة ومسحوق اخلبازة ، امللح 

واخلردل واخلل الصلصات (التوابل) ، البهارات، الثلج 

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

بأسم : شركة االرض للمنتوجات الزراعية 
الفلسطينية مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharikat Al’Ard Lilmantojat 
Alzira’iya Alfelesteniya Mosahima Khoso-
siya 

العنوان : بيت ايبا , املنطقة الصناعية الغربية, 
نابلس , الضفة الغربية 

Address: Bait Ebba, West Industrial Zone, 
Nablus, The West Bank 

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

( 291 )

 Trade Mark No.: 17877العالمة التجارية رقم : ١٧٨٧٧ 

 In Class: 3في الصنف : ٣ 

 Date: 12/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/١٢ 

من اجل : املستحضرات اخلاصة بتبييض األقمشة 
وغيرها من املواد التي تستخدم في غسيل وكي 

املالبس ، مستحضرات التنظيف والصقل والفرك 
والكشط ، الصابون ، املواد العطرية والزيوت 

العطرية ومستحضرات التجميل (الكوزمتيك) 
وغسول الشعر ومستحضرات تنظيف األسنان, 

مستحضرات ازالة الشعر 

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, 
hair removal preparations 
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بأسم : شركة االميرة ومجدولني ملواد التجميل 
والتجارة العامة 

In the name of: Sharikat Al-Amira wa Ma-
jdoleen Limawad Al-Tajmeel wa Al-Tijara 
Al-Amma 

 Address: Halhool, Hebron, The West Bankالعنوان : حلحول , اخلليل , الضفة الغربية 
Address for Services:                                                                                                    :عنوان التبليغ

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

( 292 )

 Trade Mark No.: 17878العالمة التجارية رقم : ١٧٨٧٨ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 12/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/١٢ 

 In Respect of: Yeast, baking Shoukمن اجل : – اخلميرة ومسحوق اخلبيز– 

-In the name of: sharikat alrasheed lelmaبأسم : شركة الرشيد للمواد الغذائية والتجارة 
wad algthiaieh waltigara 

 Address: alkhalil dahiat albaladiahالعنوان : اخلليل ضاحية البلدية 

 Address for Services: alkhalil dahiat albaladiahعنوان التبليغ : اخلليل ضاحية البلدية 

( 293 )

 Trade Mark No.: 17879العالمة التجارية رقم : ١٧٨٧٩ 

 In Class: 29في الصنف : ٢٩ 

 Date: 13/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/١٣ 

من اجل : - الفواكه واخلضراوات احملفوظة واففة 
واملطهية 

In Respect of: dried and cooked fruits and 
vegetables; , fruit sauces 

-In the name of: sharikat shaheen llmantoبأسم : شركة شاهني للمنتوجات الغذائية 
gat al gtheah 

 Address: al khalil daheat singerالعنوان : اخلليل:.,ضاحية سنجر تلفون ٢٢٣٠٦١١ 

عنوان التبليغ : اخلليل:.,ضاحية سنجر تلفون 
 ٢٢٣٠٦١١

Address for Services: al khalil daheat 
singer 
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( 294 )

 Trade Mark No.: 17880العالمة التجارية رقم : ١٧٨٨٠ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 13/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/١٣ 

من اجل : النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز 
والتابيوكا والساجور، وما يقوم مقام النب، املتة- 

الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب– اخلبز 
والكعك والفطائر واحللويات– اخلميرة ومسحوق 

اخلبيز– مساحيق غذائية– مقبالت غذائية– احلالوة 
والطحينة- على املثلجات– الثلج– البوظة- عسل 

النحل والعسل األسود- على امللح– اخلردل– 
الفلفل– التوابل– اخلل– الصلصة- الشوكوالته 

واملغطسات والبسكويت– حبوب شوكوالته 
ملبسة- السكاكر– العلكة– الراحة– مصاص 

األطفال– ملبس– قضامة سكرية– فوندان. 

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

-In the name of: sharikat shaheen llmantoبأسم : شركة شاهني للمنتوجات الغذائية 
gat al gtheah 

 Address: al khalil daheat singerالعنوان : اخلليل:.,ضاحية سنجر تلفون ٢٢٣٠٦١١ 

عنوان التبليغ : اخلليل:.,ضاحية سنجر تلفون 
 ٢٢٣٠٦١١

Address for Services: al khalil daheat 
singer 

( 295 )

 Trade Mark No.: 17881العالمة التجارية رقم : ١٧٨٨١ 

 In Class: 32في الصنف : ٣٢ 

 Date: 13/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/١٣ 

من اجل : املياه املعدنية والغازية- الشراب ويره من 
املستحضرات لعمل املشروبات– عصير الفواكه 

واملشروبات التي أساسها عصير الفواكه– ماء 
الورد– ماء الزهر. 

In Respect of: mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks;fruit drinks 
and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages 
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-In the name of: sharikat shaheen llmantoبأسم : شركة شاهني للمنتوجات الغذائية 
gat al gtheah 

 Address: al khalil daheat singerالعنوان : اخلليل:.,ضاحية سنجر تلفون ٢٢٣٠٦١١ 

عنوان التبليغ : اخلليل:.,ضاحية سنجر تلفون 
 ٢٢٣٠٦١١

Address for Services: al khalil daheat 
singer 

( 296 )

 Trade Mark No.: 17883العالمة التجارية رقم : ١٧٨٨٣ 

 In Class: 29في الصنف : ٢٩ 

 Date: 13/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/١٣ 

من اجل : اللحوم واألسماك والطيور الداجنة وطيور 
الصيد– مستخرجات اللحوم– اللحوم احملفوظة 
واملعلبة- الفواكه واخلضراوات احملفوظة واففة 
واملطهية– اجليالتني واملربيات– األغذية احملفوظة 

والالت- اللنب ويره من منتجات األلبان (زبدة 
وسمنة حيواني)– جبنة وحليب مجفف وشحوم 

صاحلة للتغذية- الزيوت– زيوت مهدرجة صاحلة 
للتغذية– زبدة نباتية– مارغرين. 

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

-In the name of: sharikat shaheen llmantoبأسم : شركة شاهني للمنتوجات الغذائية 
gat al gtheah 

 Address: al khalil daheat singerالعنوان : اخلليل:.,ضاحية سنجر تلفون ٢٢٣٠٦١١ 

عنوان التبليغ : اخلليل:.,ضاحية سنجر تلفون 
 ٢٢٣٠٦١١

Address for Services: al khalil daheat 
singer 

( 297 )

 Trade Mark No.: 17884العالمة التجارية رقم : ١٧٨٨٤ 

 In Class: 20في الصنف : ٢٠ 

 Date: 14/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/١٤ 
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من اجل : االثاث (الرياش ) واملرايا واطارات الصور 
واملواد (غير املدرجه في االصناف االخرى ) املصنوعه 

من اخلشب او الفلني او القصب او اخليزران او 
الصفصاف او العاج او عظم السمك او احملار او 

الصدف او الكهرمان او السليلويد. 

In Respect of: Furniture and mirrors and 
pictures frames and other materials that 
are not listed in other classes (made from 
wood, cane, bamboo, willow, ivory, fish 
bones, shellfish, nacre, or any other mate-
rials that are used in replacement of these 
materials) 

 In the name of: nidal moustafa hasanبأسم : نضال مصطفى حسن البزرة 
albzreh 

 Address: nablus - rafidiaالعنوان : نابلس - رفيديا 

 Address for Services: nablus - rafidiaعنوان التبليغ : نابلس - رفيديا 

االدعاءات : قبول مشروط لطلب التسجيل على عدم منح حق احلماية املطلق باستخدام كلمة املفروشات 
almafroshat مبعزل عن العالمة 

( 298 )

 Trade Mark No.: 17885العالمة التجارية رقم : ١٧٨٨٥ 

 In Class: 29في الصنف : ٢٩ 

 Date: 14/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/١٤ 

من اجل : اللحوم واألسماك والطيور الداجنة وطيور 
الصيد– مستخرجات اللحوم– اللحوم احملفوظة 
واملعلبة- الفواكه واخلضراوات احملفوظة واففة 
واملطهية– اجليالتني واملربيات– األغذية احملفوظة 

والالت- اللنب ويره من منتجات األلبان (زبدة 
وسمنة حيواني)– جبنة وحليب مجفف وشحوم 

صاحلة للتغذية- الزيوت– زيوت مهدرجة صاحلة 
للتغذية– زبدة نباتية– مارغرين. 

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

-In the name of: sharikat shaheen llmantoبأسم : شركة شاهني للمنتوجات الغذائية 
gat al gtheah 

 Address: al khalil daheat singerالعنوان : اخلليل:.,ضاحية سنجر تلفون ٢٢٣٠٦١١ 

عنوان التبليغ : اخلليل:.,ضاحية سنجر تلفون 
 ٢٢٣٠٦١١

Address for Services: al khalil daheat 
singer 
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( 299 )

 Trade Mark No.: 17886العالمة التجارية رقم : ١٧٨٨٦ 

 In Class: 35في الصنف : ٣٥ 

 Date: 15/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/١٥ 

من اجل : اإلعالن والنشر ادارة االعمال املهمات 
املكتبية. 

In Respect of: Advertising; publishing bus-
niss managment office tasks 

 In the name of: sharikat majmo’at al salamبأسم : شركة مجموعة السالم االستثمارية 
al estitethmarieh 

 Address: al khali shar’ al salamالعنوان : اخلليل شارع السالم ت ٢٢٢٨٩١٣ 

 Address for Services: al khali shar’ al salamعنوان التبليغ : اخلليل شارع السالم ت ٢٢٢٨٩١٣ 

االدعاءات : ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها احلق املطلق باستخدام الكلمات والعبارات الو 
صفيه ذات االستخدام العام 

( 300 )

 Trade Mark No.: 17887العالمة التجارية رقم : ١٧٨٨٧ 

 In Class: 29في الصنف : ٢٩ 

 Date: 15/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/١٥ 

من اجل : اللحوم واألسماك الفواكه واخلضراوات 
احملفوظة واففة . 

In Respect of: Meat, fish, dried and cooked 
fruits and vegetables; 

 In the name of: sharikat majmo>at alبأسم : شركة مجموعة السالم االستثمارية 
salam al estitethmarieh 

 Address: al khali shar’ al salamالعنوان : اخلليل شارع السالم ت ٢٢٢٨٩١٣ 

 Address for Services: al khali shar’ al salamعنوان التبليغ : اخلليل شارع السالم ت ٢٢٢٨٩١٣ 

 cooling االدعاءات : قبول مشروط لطلب التسجيل على عدم منح حق احلماية املطلق باستخدام كلمة
مبعزل عن العالمة . 
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( 301 )

 Trade Mark No.: 17890العالمة التجارية رقم : ١٧٨٩٠ 

 In Class: 3في الصنف : ٣ 

 Date: 15/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/١٥ 

 In Respect of: hair gelمن اجل : جل للشعر 

بأسم : شركة اكسي لالستيراد والتصدير 
واالستثمار 

In the name of: axe for import ,export and 
investment 

العنوان : رام اهللا-البيرة املنطقة الصناعية عمارة 
االمني الطابق االول 

Address: axe company -ramallah-al bira-
industry zoon-al amin blding-first floor 

عنوان التبليغ : رام اهللا-البيرة املنطقة الصناعية 
عمارة االمني الطابق االول 

Address for Services: axe company -ramallah-
al bira-industry zoon-al amin blding-first floor 

االدعاءات : قبول مشروط لطلب التسجيل عدم منح حق احلماية املطلق الستخدام الكلمات ذات 
االستخدام العام. 

( 302 )

 Trade Mark No.: 17891العالمة التجارية رقم : ١٧٨٩١ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 15/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/١٥ 

من اجل : النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز 
والتابيوكا والساجور، وما يقوم مقام النب، املتة- 

الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب– اخلبز 
والكعك والفطائر واحللويات– اخلميرة ومسحوق 

اخلبيز– مساحيق غذائية– مقبالت غذائية– احلالوة 
والطحينة- على املثلجات– الثلج– البوظة- عسل 

النحل والعسل األسود- على امللح– اخلردل– 
الفلفل– التوابل– اخلل– الصلصة- الشوكوالته 

واملغطسات والبسكويت– حبوب شوكوالته 
ملبسة- السكاكر– العلكة– الراحة– مصاص 

األطفال– ملبس– قضامة سكرية– فوندان. 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour 
and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery,ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar,sauces (condiments); 
spices; ice 
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-In the name of: sharikat al awael lltwreeبأسم : شركة االوائل للتوريدات الغذائية والتسويق 
dat al gthaieah wa altasweek 

 Address: al khalil daheat singerالعنوان : اخلليل:.,ضاحية سنجر تلفون ٢٢١٦٦٠١ 

عنوان التبليغ : اخلليل:.,ضاحية سنجر تلفون 
 ٢٢١٦٦٠١

Address for Services: al khalil daheat 
singer 

( 303 )

 Trade Mark No.: 17892العالمة التجارية رقم : ١٧٨٩٢ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 15/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/١٥ 

من اجل : النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز 
والتابيوكا والساجور، وما يقوم مقام النب، املتة- 

الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب– اخلبز 
والكعك والفطائر واحللويات– اخلميرة ومسحوق 

اخلبيز– مساحيق غذائية– مقبالت غذائية– احلالوة 
والطحينة- على املثلجات– الثلج– البوظة- عسل 

النحل والعسل األسود- على امللح– اخلردل– 
الفلفل– التوابل– اخلل– الصلصة- الشوكوالته 

واملغطسات والبسكويت– حبوب شوكوالته 
ملبسة- السكاكر– العلكة– الراحة– مصاص 

األطفال– ملبس– قضامة سكرية– فوندان. 

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

-In the name of: sharikat al awael lltwreeبأسم : شركة االوائل للتوريدات الغذائية والتسويق 
dat al gthaieah wa altasweek 

 Address: al khalil daheat singerالعنوان : اخلليل:.,ضاحية سنجر تلفون ٢٢١٦٦٠١ 

عنوان التبليغ : اخلليل:.,ضاحية سنجر تلفون 
 ٢٢١٦٦٠١

Address for Services: al khalil daheat 
singer 

( 304 )

 Trade Mark No.: 17893العالمة التجارية رقم : ١٧٨٩٣ 

 In Class: 31في الصنف : ٣١ 
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 Date: 15/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/١٥ 

من اجل : احلاصالت الزراعية ومنتجات البساتني 
والغابات واحلبوب (ير واردة بفئات أخرى)-احليوانات 

احلية- الفواكه واخلضراوات الطازجة– البذور- 
النباتات احلية والزهور الطبيعية- املواد الغذائية 

للحيوانات شعب البيرة. 

In Respect of: Agricultural, horticultural 
and forestry products and grains not in-
cluded in other classes; live animals; fresh 
fruits and vegetables;seeds, natural plants 
and flowers; foodstuffs for animals; malt 

-In the name of: sharikat al awael lltwreeبأسم : شركة االوائل للتوريدات الغذائية والتسويق 
dat al gthaieah wa altasweek 

 Address: al khalil daheat singerالعنوان : اخلليل:.,ضاحية سنجر تلفون ٢٢١٦٦٠١ 

عنوان التبليغ : اخلليل:.,ضاحية سنجر تلفون 
 ٢٢١٦٦٠١

Address for Services: al khalil daheat 
singer 

( 305 )

 Trade Mark No.: 17895العالمة التجارية رقم : ١٧٨٩٥ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 15/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/١٥ 

من اجل : النب والشاي والكاكاو والسكر واالرز 
والتابيوكا والساغو والنب االصطناعي,الدقيق 

واملستحضرات املصنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر 
واحللويات املثلجة عسل النحل والعسل االسود, 

اخلميرة, ومسحوق اخلبيز ,امللح,واخلردل واخلل 
والصلصة, التوابل,البهارات,الثلج. 

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

 In the name of: sharekat odeh ikhwaanبأسم : شركة عودة إخوان التجارية 
altigareiyya 

 Address: QALQILIA -WEST BANK - PALESTINEالعنوان : قلقيلية - الضفة الغربية - فلسطني 

عنوان التبليغ : قلقيلية - الضفة الغربية - 
فلسطني 

Address for Services: QALQILIA -WEST 
BANK - PALESTINE 
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( 306 )

 Trade Mark No.: 17896العالمة التجارية رقم : ١٧٨٩٦ 

 In Class: 29في الصنف : ٢٩ 

 Date: 15/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/١٥ 

من اجل : اللحوم واالسماك وحلوم الدواجن والصيد 
خالصات اللحوم فواكهة وخضروات محفوظة 

ومجففة ومطهوة,هالميات (جيلي) مربيات 
وفواكهة مطبوخة بالسكر,البيض,واحلليب 

ومنتجات احلليب,الزيوت والدهون الصاحلة لألكل. 

In Respect of: Meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; 
edible oils and fats 

 In the name of: sharekat odeh ikhwaanبأسم : شركة عودة إخوان التجارية 
altigareiyya 

-Address: QALQILIA -WEST BANK - PALESالعنوان : قلقيلية - الضفة الغربية - فلسطني 
TINE 

عنوان التبليغ : قلقيلية - الضفة الغربية - 
فلسطني 

Address for Services: QALQILIA -WEST 
BANK - PALESTINE 

( 307 )

 Trade Mark No.: 17898العالمة التجارية رقم : ١٧٨٩٨ 

 In Class: 6في الصنف : ٦ 

 Date: 19/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/١٩ 

من اجل : مسامير، كابالت، حلقات تثبيت ( 
رندالت)، اطواق شد وتثبيت، دبابيس لالطارات 

واالجهزة املعدنية االخرى؛ املعادن الشائعة 
وسبائكها ؛ مواد بناء معدنية؛ ابنية من املعدن 

قابلة للنقل؛ مواد من املعدن للسكك احلديدية؛ 
كوابل واسالك غير كهربائية من املعدن الشائع؛ 

جتارة احلديد، مواد صغيرة من معدات معدنية؛ 
مواسير ونابيب من املعدن؛ خزائن؛ بضائع معدنية 
ليست مشمولة في اصناف اخرى، املعادن اخلام. 

In Respect of: nails, hooks, washers, 
collars, pins for frames and other metal 
hardware; common metals and their 
alloys; metal building materials; transport-
able building 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. 
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بأسم : ترافيليري تشايوديري توري دي بوسي دي 
ًند سي. ساس  مورانديني جيوليانو ا

In the name of: TRAFILERIE CHIODERIE 
TORRE DE’ BUSI DI MORANDINI GIULIANO 
& C. SAS. 

العنوان : فيا سونا١٠، توري دي بوسي- فرازيوني 
غوتاردو ( ليكو)- ايطاليا 

Address: VIA SONNA 10, TORRE DE’ BUSI- 
FRAZIONE SAN GOTTARDO ( LECCO), ITALIA 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام اهللا 

( 308 )

 Trade Mark No.: 17899العالمة التجارية رقم : ١٧٨٩٩ 

 In Class: 34في الصنف : ٣٤ 

 Date: 19/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/١٩ 

من اجل : تبغ خام أو مصنع، ويشمل السيجار, 
السجائر, السيجار الصغير, التبغ املستخدم 

في لف السجائر بشكل شخصي, تبغ الغليون, 
تبغ املضغ, تبغ االستنشاق ”الشم“, بدائل التبغ 

(ليست لغايات طبية)، اغراض املدخن, وتشمل 
ورق السجائر واالنابيب, فالتر السجائر, علب التبغ, 

صناديق السجائر واملنفضات غير املصنوعة من مواد 
ثمينة, املسبوكة أو املغلفة بها, الغاليني, أدوات 

(عدة) اجليب للف السجائر, الوالعات, أعواد الثقاب 

In Respect of: Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, 
cigarillos, tobacco for roll your own ciga-
rettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes 
(not for medical purposes); smokers` articles, 
including cigarette paper and tubes, ciga-
rette filters, tobacco tins, cigarette cases and 
ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling 
cigarettes, lighters; matches. 

 .In the name of: Philip Morris Products Sبأسم : فليب موريس برودكتس، س. أ 
A, a Swiss corporation, 

العنوان : كواي جينيرينود ٣؛ ٢٠٠٠ نيخاتيل؛ 
سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neu-
chatel, Switzerland 

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمار اجلرمق 
- الطابق األول - مقابل مديرية التربية والتعليم - 

الشفرة - البيرة 

Address for Services: 

( 309 )

 Trade Mark No.: 17900العالمة التجارية رقم : ١٧٩٠٠ 

 In Class: 34في الصنف : ٣٤ 

 Date: 19/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/١٩ 
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من اجل : تبغ خام أو مصنع، ويشمل السيجار, 
السجائر, السيجار الصغير, التبغ املستخدم 

في لف السجائر بشكل شخصي, تبغ الغليون, 
تبغ املضغ, تبغ االستنشاق ”الشم“, بدائل التبغ 

(ليست لغايات طبية)، اغراض املدخن, وتشمل 
ورق السجائر واالنابيب, فالتر السجائر, علب التبغ, 

صناديق السجائر واملنفضات غير املصنوعة من مواد 
ثمينة, املسبوكة أو املغلفة بها, الغاليني, أدوات 

(عدة) اجليب للف السجائر, الوالعات, أعواد الثقاب 

In Respect of: Tobacco, raw or manufac-
tured; tobacco products, including cigars, 
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your 
own cigarettes, pipe tobacco, chewing to-
bacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); 
smokers` articles, including cigarette paper 
and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; 
matches. 

 .In the name of: Philip Morris Products Sبأسم : فليب موريس برودكتس، س. أ 
A, a Swiss corporation, 

العنوان : كواي جينيرينود ٣؛ ٢٠٠٠ نيخاتيل؛ 
سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neu-
chatel, Switzerland 

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمار اجلرمق 
- الطابق األول - مقابل مديرية التربية والتعليم - 

الشفرة - البيرة 

Address for Services: 

( 310 )

 Trade Mark No.: 17901العالمة التجارية رقم : ١٧٩٠١ 

 In Class: 34في الصنف : ٣٤ 

 Date: 19/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/١٩ 

من اجل : تبغ خام أو مصنع، ويشمل السيجار, 
السجائر, السيجار الصغير, التبغ املستخدم 

في لف السجائر بشكل شخصي, تبغ الغليون, 
تبغ املضغ, تبغ االستنشاق ”الشم“, بدائل التبغ 

(ليست لغايات طبية)، اغراض املدخن, وتشمل 
ورق السجائر واالنابيب, فالتر السجائر, علب التبغ, 

صناديق السجائر واملنفضات غير املصنوعة من مواد 
ثمينة, املسبوكة أو املغلفة بها, الغاليني, أدوات 

(عدة) اجليب للف السجائر, الوالعات, أعواد الثقاب 

In Respect of: Tobacco, raw or manufac-
tured; tobacco products, including cigars, 
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your 
own cigarettes, pipe tobacco, chewing to-
bacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); 
smokers` articles, including cigarette paper 
and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; 
matches. 

 .In the name of: Philip Morris Products Sبأسم : فليب موريس برودكتس، س. أ 
A, a Swiss corporation, 
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العنوان : كواي جينيرينود ٣؛ ٢٠٠٠ نيخاتيل؛ 
سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neu-
chatel, Switzerland 

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمار اجلرمق 
- الطابق األول - مقابل مديرية التربية والتعليم - 

الشفرة - البيرة 

Address for Services: 

( 311 )

 Trade Mark No.: 17902العالمة التجارية رقم : ١٧٩٠٢ 

 In Class: 5في الصنف : ٥ 

 Date: 19/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/١٩ 

-In Respect of: Pharmaceutical preparaمن اجل : املستحضرات الصيدالنية 
tions 

 In the name of: PANACEA BIOTEC LIMITEDبأسم : باناسيا بيوتيك ليمتد 

العنوان : بي-١ اكسنت. / ايه-٢٧ موهان كو-
اوبيراتيف انداستريال استيت, ماثورا رود, نيودلهي-

١١٠٠٤٤-الهند 

Address: B-1 Extn. / A-27 Mohan Co-oper-
ative Industrial Estate, Mathura Road, New 
Delhi-110044-INDIA 

 AGIP - TMP Agents/ P.O : عنوان التبليغ
 Al-Beereh ٣٨٠٠ Box

Address for Services: 

( 312 )

 Trade Mark No.: 17903العالمة التجارية رقم : ١٧٩٠٣ 

 In Class: 5في الصنف : ٥ 

 Date: 19/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/١٩ 

-In Respect of: Pharmaceutical preparaمن اجل : املستحضرات الصيدالنية 
tions 

 In the name of: PANACEA BIOTEC LIMITEDبأسم : باناسيا بيوتيك ليمتد 

العنوان : بي-١ اكسنت. / ايه-٢٧ موهان كو-
اوبيراتيف انداستريال استيت, ماثورا رود, نيودلهي-

١١٠٠٤٤-الهند 

Address: B-1 Extn. / A-27 Mohan Co-oper-
ative Industrial Estate, Mathura Road, New 
Delhi-110044-INDIA 

 AGIP - TMP Agents/ P.O : عنوان التبليغ
 Al-Beereh ٣٨٠٠ Box

Address for Services: 
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 ( 313 )

 Trade Mark No.: 17904العالمة التجارية رقم : ١٧٩٠٤ 

 In Class: 31في الصنف : ٣١ 

 Date: 19/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/١٩ 

من اجل : احلاصالت الزراعية ومنتجات البساتني 
والغابات واحلبوب (ير واردة بفئات أخرى)-احليوانات 

احلية- الفواكه واخلضراوات الطازجة– البذور- 
النباتات احلية والزهور الطبيعية- املواد الغذائية 

للحيوانات شعب البيرة. 

In Respect of: Agricultural, horticultural 
and forestry products and grains not in-
cluded in other classes; live animals; fresh 
fruits and vegetables;seeds, natural plants 
and flowers; foodstuffs for animals; malt 

-In the name of: sharikat al awael lltwreeبأسم : شركة االوائل للتوريدات الغذائية والتسويق 
dat al gthaieah wa altasweek 

 Address: al khalil daheat singerالعنوان : اخلليل:.,ضاحية سنجر تلفون ٢٢١٦٦٠١ 

عنوان التبليغ : اخلليل:.,ضاحية سنجر تلفون 
 ٢٢١٦٦٠١

Address for Services: al khalil daheat 
singer 

( 314 )

 Trade Mark No.: 17905العالمة التجارية رقم : ١٧٩٠٥ 

 In Class: 29في الصنف : ٢٩ 

 Date: 20/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/٢٠ 

من اجل : اللحوم واألسماك والطيور الداجنة وطيور 
الصيد– مستخرجات اللحوم– اللحوم احملفوظة 
واملعلبة- الفواكه واخلضراوات احملفوظة واففة 
واملطهية– اجليالتني واملربيات– األغذية احملفوظة 

والالت- اللنب ويره من منتجات األلبان (زبدة 
وسمنة حيواني)– جبنة وحليب مجفف وشحوم 

صاحلة للتغذية- الزيوت– زيوت مهدرجة صاحلة 
للتغذية– زبدة نباتية– مارغرين. 

In Respect of: Meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
fruit sauces; eggs, milk and milk products; 
edible oils and fats 
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 In the name of: Mohammad Fares Ibrahi alبأسم : محمد فارس ابراهيم الشماس 
Shammas 

 Address: Al khalil Doar Al Manaraالعنوان : اخلليل- دوار املنارة - مقابل فرن فنون 

 Address for Services: Al khalil Doar Alعنوان التبليغ : اخلليل- دوار املنارة - مقابل فرن فنون 
Manara 

 

( 315 )

 Trade Mark No.: 17906العالمة التجارية رقم : ١٧٩٠٦ 

 In Class: 38في الصنف : ٣٨ 

 Date: 20/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/٢٠ 

من اجل : خدمات البريد واالتصاالت السلكية 
والالسلكية 

In Respect of: for mail and telecommuni-
cations services 

 In the name of: Ericsson Radio Systemsبأسم : شركة اريكسون راديو سيستمز اكتيبوالج 
Aktiebolag 

 Address: sweden ,stockholam ,se-1164-80العنوان : السويد ، ستوكهولم،٨٠-١١٦٤ 

عنوان التبليغ : رام اهللا ، سطح مرحبا ، شركة 
ترست للتأمني ط١ 

Address for Services: 

 
( 316 )

 Trade Mark No.: 17909العالمة التجارية رقم : ١٧٩٠٩ 

 In Class: 3في الصنف : ٣ 

 Date: 20/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/٢٠ 

من اجل : مستحضرات التنظيف،والروائح 
العطرة،والزيوت االساسية،ومواد التجميل،ومحاليل 

الشعر ومواد تنظيف االسنان 

In Respect of: claning products soaps fra-
grances essential oils cosmetics solvents 
hair and Cleaning teeth materials. 

 In the name of: dapor internaional limitedبأسم : دابور انترناشونال ملتد 

العنوان : املنطقة احلرة جبل دبي االمارات العربية 
التدة 

Address: p.o Box 16944_ free zone_ gaBal 
alI_duBai_U.AE 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت حلم 
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( 317 )

 Trade Mark No.: 17910العالمة التجارية رقم : ١٧٩١٠ 

 In Class: 3في الصنف : ٣ 

 Date: 20/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/٢٠ 

من اجل : مستحضرات التنظيف،والروائح 
العطرة،والزيوت االساسية،ومواد التجميل،ومحاليل 

الشعر ومواد تنظيف االسنان 

In Respect of: claning products soaps fra-
grances essential oils cosmetics solvents 
hair and Cleaning teeth materials. 

 In the name of: dapor internaional limitedبأسم : دابور انترناشونال ملتد 

العنوان : املنطقة احلرة جبل دبي االمارات العربية 
التدة 

Address: p.o Box 16944_ free zone_ gaBal 
alI_duBai_U.AE 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت حلم 

( 318 )

 Trade Mark No.: 17911العالمة التجارية رقم : ١٧٩١١ 

 In Class: 3في الصنف : ٣ 

 Date: 20/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/٢٠ 

من اجل : مستحضرات التنظيف،والروائح 
العطرة،والزيوت االساسية،ومواد التجميل،ومحاليل 

الشعر ومواد تنظيف االسنان 

In Respect of: claning products soaps fra-
grances essential oils cosmetics solvents 
hair and Cleaning teeth materials. 

 In the name of: dapor internaional limitedبأسم : دابور انترناشونال ملتد 

العنوان : املنطقة احلرة جبل دبي االمارات العربية 
التدة 

Address: p.o Box 16944_ free zone_ gaBal 
alI_duBai_U.AE 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت حلم 
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( 319 )

 Trade Mark No.: 17912العالمة التجارية رقم : ١٧٩١٢ 

 In Class: 32في الصنف : ٣٢ 

 Date: 21/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/٢١ 

 In Respect of: Energy drinksمن اجل : مشروبات الطاقة 

 .In the name of: XL Energy International Corpبأسم : أكس أل إنيرجي انترناشونال كوربوريشن 

العنوان : ٣٠٦٧ سير فرانسيس دريكس هايواي، 
ص.ب ٣٤٦٣، روود تاون، تورتوال، جزر العذراء 

البريطانية. 

Address: 3076 Sir Francis Drake>s High-
way, P.O Box 3463, Road Town, Totola 
British Virgin Islands. 

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة، برج البيرة التجاري/ ط٦ 

( 320 )

 Trade Mark No.: 17913العالمة التجارية رقم : ١٧٩١٣ 

 In Class: 32في الصنف : ٣٢ 

 Date: 21/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/٢١ 

 In Respect of: juice drinksمن اجل : العصائر واملشوبات 

 In the name of: sharikat mohmud fakhryبأسم : شركة محمد فخري زلوم واوالده التجارية 
zloom wawladuh altejaryah 

 Address: al khali tel 2220134العنوان : اخلليل راس اجلورة ت:٢٢٢٠١٣٤ 

 Address for Services: al khali tel 2220134عنوان التبليغ : اخلليل راس اجلورة ت:٢٢٢٠١٣٤ 

( 321 )

 Trade Mark No.: 17914العالمة التجارية رقم : ١٧٩١٤ 

 In Class: 43في الصنف : ٤٣ 
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 Date: 21/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/٢١ 

 In Respect of: Services for providing foodمن اجل : خدمات توفير االطعمة واملشروبات- 
and drink 

 In the name of: SHARIKET JABER LANDبأسم : شركة جابر الند للخدمات الترفيهيه 
LLKHADAMAT ALTRFEHEYEH 

 Address: NABLUS - SHARE’ Share’ Tunisالعنوان : نابلس - شارع تونس 

 ’Address for Services: NABLUS - SHAREعنوان التبليغ : نابلس - شارع تونس 
Share’ Tunis 

( 322 )

 Trade Mark No.: 17915العالمة التجارية رقم : ١٧٩١٥ 

 In Class: 30في الصنف : ٣٠ 

 Date: 21/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/٢١ 

 In Respect of: Confectionery productsمن اجل : منتجات احللوى وتشمل العلكة 
including chewing gum 

 In the name of: Cadbury Adams USA LLCبأسم : كادبوري أدامز يو اس أي ال ال سي. 

العنوان : ٣٨٩ انتربيس باركواي، بارسيباني، نيو 
جيرسي ٠٧٠٥٤، يو اس أي. 

Address: 389 Interpace Parkway, Parsip-
pany, New Jersey 07054, USA 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 

( 323 )

 Trade Mark No.: 17916العالمة التجارية رقم : ١٧٩١٦ 

 In Class: 25في الصنف : ٢٥ 

 Date: 21/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/٢١ 

من اجل : املالبس وألبسة للقدم وأغطية الرأس 
وتشمل املالبس العلوية واملالبس السفلية ومالبس 

السباحة والسترات والفساتني واالثواب الفضفاضة 
لالطفال واجلليهات ومالبس النوم واجلاكيتات 

والكنزات الرياضية والبنطلونات والقمصان ذات الكم 
القصير والشورتات والتبانات لالطفال واللفحات 

In Respect of: Clothing, footwear and 
headgear, including tops, bottoms, 
swimwear, sweaters, dresses, rompers, 
vests, sleepwear, jackets, sweatshirts, 
pants, t-shirts, shorts, onsies and scarves. 
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 In the name of: MO INDUSTRIES, LLC, Aبأسم : إم أو اندستريز، ال ال سي، شركة أمريكية 
U.S. company 

العنوان : ٣٧٥١ ساوث هيل ستريت، لوس اجنلوس، 
كاليفورنيا ٩٠٠٠٧، الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 3751 South Hill Street, Los Ange-
les, CA 90007, U.S.A. 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 

( 324 )

 Trade Mark No.: 17917العالمة التجارية رقم : ١٧٩١٧ 

 In Class: 25في الصنف : ٢٥ 

 Date: 21/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/٢١ 

من اجل : املالبس وألبسة للقدم وأغطية الرأس 
وتشمل املالبس العلوية واملالبس السفلية ومالبس 

السباحة والسترات والفساتني واالثواب الفضفاضة 
لالطفال واجلليهات ومالبس النوم واجلاكيتات 

والكنزات الرياضية والبنطلونات والقمصان ذات الكم 
القصير والشورتات والتبانات لالطفال واللفحات 

In Respect of: Clothing, footwear and 
headgear, including tops, bottoms, 
swimwear, sweaters, dresses, rompers, 
vests, sleepwear, jackets, sweatshirts, 
pants, t-shirts, shorts, onsies and scarves. 

 In the name of: MO INDUSTRIES, LLC, Aبأسم : إم أو اندستريز، ال ال سي، شركة أمريكية 
U.S. company 

العنوان : ٣٧٥١ ساوث هيل ستريت، لوس اجنلوس، 
كاليفورنيا ٩٠٠٠٧، الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 3751 South Hill Street, Los Ange-
les, CA 90007, U.S.A. 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 

( 325 )

 Trade Mark No.: 17918العالمة التجارية رقم : ١٧٩١٨ 

 In Class: 25في الصنف : ٢٥ 

 Date: 21/07/2010التاريخ : ٢٠١٠/٠٧/٢١ 
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من اجل : املالبس وألبسة للقدم وأغطية الرأس، 
وتشمل املالبس العلوية واملالبس السفلية 

واجلينزات والبنطلونات والشورتات والقمصان 
والتنانير والبلوزات والقمصان ذات الكم القصير 
والكنزات الرياضية والسترات من الصوف احملبوك 

واجلاكيتات واملعاطف واجلليهات والفساتني واالثواب 
الفضفاضة لالطفال وكسوة االطفال حديثي 

الوالدة واملالبس العملية ومالبس النوم واملالبس 
النسائية التحتية ومالبس السباحة واالحزمة 

واالحذية واجلزمات والصنادل والشباشب واللفحات 
والقبعات والقفازات. 

In Respect of: Clothing, footwear and 
headgear; including, tops, bottoms, jeans, 
pants, shorts, skirts, blouses, t-shirts, 
sweatshirts, sweaters, cardigans, jackets, 
coats, vests, dresses, rompers, layette, 
activewear, outerwear, sleepwear, lingerie, 
swimwear, belts, shoes, boots, sandals, 
slippers, scarves, hats, gloves. 

بأسم : سفن فور أول مان كايند، ال ال سي، شركة 
أمريكية 

In the name of: SEVEN FOR ALL MANKIND, 
LLC, A U.S. company 

العنوان : ٤٤٤٠ إيست شارع ٢٦، فرنون، كاليفورنيا 
٩٠٠٥٨، الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 4440 East 26th Street, Vernon, 
CA 90058, U.S.A 

عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، 
ص.ب ٧٤، رام اهللا 

Address for Services: 
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