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إعالن رقم (3) لسنة 2011

مبوجب أحكام قانون العالمات التجارية رقم  33 لسنة 1952

الساري في محافظات  الضفة 

املنشورة  التالية  التجارية  العالمات  لتسجيل  طلبات  لدينا  قدمت  لقد 
االعتراض  يجوز  ثَمَ  ومن   . الصناعية   امللكية  مجلة  من  العدد  هذا  في 
على تسجيل أيَ منها خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر هذا اإلعالن. وعلى  
املُعترض أن يتقدم باعتراضه مكتوباً إلى مسجل العالمات التجارية وفقاً 
على تسجيل أيَ منها خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر هذا اإلعالن. وعلى  
املُعترض أن يتقدم باعتراضه مكتوباً إلى مسجل العالمات التجارية وفقاً 
على تسجيل أيَ منها خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر هذا اإلعالن. وعلى  

لألصول خالل األجل املذكور مبيناً فيه أسباب إعتراضه  ليتسنى لنا إجراء 
املُعترض أن يتقدم باعتراضه مكتوباً إلى مسجل العالمات التجارية وفقاً 
لألصول خالل األجل املذكور مبيناً فيه أسباب إعتراضه  ليتسنى لنا إجراء 
املُعترض أن يتقدم باعتراضه مكتوباً إلى مسجل العالمات التجارية وفقاً 

املقتضى القانوني. 

              علي ذوقان

مسجل العالمات التجارية 
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 ( 1 )

 Trade Mark No.: 15092العالمة التجارية رقم : 15092

 In Class: 7في الصنف : في الصنف : 7

 Date: 23/06/2008التاريخ : 23/06/2008

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 Ltdبأسم : مول-تي-لوك مليتد.

العنوان : مول-تي-لوك بارك، هآزموت بوليفارد، ص 
ب 637 يافن 81104، اسرائيل

Address: Mul-T-Lock Park, Ha’Azmaut Blvd., POB 637 
Yavne 81104, Israel 

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

Address for Services:   

( 2 )

Trade Mark No.: 15460العالمة التجارية رقم : 15460

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 07/10/2008التاريخ : 07/10/2008

والقنص  والطيور  والسمك  اللحم   : اجل  من 
او  احملفوظة  واالثمار  واخلضار  اللحم  وخالصات 
اففة او املطبوخة، الهالم، املربى، البيض، احلليب 
والشحوم  الزيوت  احلليب،  منتوجات  من  وغيره 

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

(شركة  مليتد  انفستمنتس  أوسم   : بأسم 
اسرائيلية)

In the name of: Osem Investments Limited, (an Is-
(raeli Company

Address: P.O.B. 934, Shoham 60850, Israelالعنوان : ص.ب 934، شوحام ، شوحام 60850، اسرائيل

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

Address for Services:
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( 3 )

Trade Mark No.: 15461العالمة التجارية رقم : 15461

In Class: 30في الصنف : 30

Date: 07/10/2008التاريخ : 07/10/2008

: القهوة والشاي والكاكاو والسكر واالرز والتابيوكا  من اجل 
املصنوعة  واملستحضرات  الدقيق  القهوة،  ومماثالت  والساغو 
العسل  واملثلجات،  واحللوى  واملعجنات  واخلبز  احلبوب  من 
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: Osem Investments Limited, (an Israeli Company) بأسم : أوسم انفستمنتس مليتد (شركة اسرائيلية) 

Address: P.O.B. 934, Shoham 60850, Israelالعنوان : ص.ب 934، شوحام 60850، اسرائيل 

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

( 4 )

Trade Mark No.: 15462العالمة التجارية رقم : 15462

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 07/10/2008التاريخ : 07/10/2008

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 ex-
tracts; preserved, dried and cooked fruits and vegeta-
bles; jellies; jams; eggs; milk and milk products; edible
oils and fats; salad dressings; preserves

In the name of: Osem Investments Limited, (an Israeliبأسم : أوسم انفستمنتس مليتد (شركة اسرائيلية) 
(Company

Address: P.O.B. 934, Shoham 60850, Israelالعنوان : ص.ب 934، شوحام ، شوحام 60850، اسرائيل 

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

 :Address for Services
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( 5 )

Trade Mark No.: 15463العالمة التجارية رقم : 15463

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 07/10/2008التاريخ : 07/10/2008

: القهوة والشاي والكاكاو والسكر واالرز والتابيوكا  من اجل 
املصنوعة  واملستحضرات  الدقيق  القهوة،  ومماثالت  والساغو 
العسل  واملثلجات،  واحللوى  واملعجنات  واخلبز  احلبوب  من 
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: Osem Investments Limited, (an Israeliبأسم : أوسم انفستمنتس مليتد (شركة اسرائيلية) 
(Company

Address: P.O.B. 934, Shoham 60850, Israelالعنوان : ص.ب 934، شوحام 60850، اسرائيل 

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

:Address for Services

( 6

Trade Mark No.: 15748العالمة التجارية رقم : 15748

In Class: 32في الصنف : في الصنف : 32

Date: 08/01/2009التاريخ : 08/01/2009

من اجل : البيرة، املياه املعدنية والغازية ومشروبات اخرى 
الشراب  الفواكه،  وعصائر  الفواكه  شراب  كحولية،  غير 
الشرب  مياه  املشروبات،  لصنع  اخرى  ومستحضرات 
املنكهة، شراب اخلضار وعصائر اخلضار، املشروبات اخلفيفة، 

مشروبات الصودا، عصير التفاح، في الصنف 32

In Respect of: Beers; mineral and aerated waters and
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages;
flavored drinking water; vegetable drinks and vegeta-
ble juices; soft beverages; soda beverages; ciders; in
.class 32

-In the name of: JAFORA-TABORI LTD., an Israeli comبأسم : جافورا-تابوري مليتد.، 
pany
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العنوان : ص.ب 540، غاد فاينشتاين رود، ريهوفت 76385، 
اسرائيل 

Address: P.O. Box 540, Gad Feinstein Road, Rehovot
76385, ISRAEL

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

Address for Services:

( 7 )

Trade Mark No.: 15749العالمة التجارية رقم : 15749

In Class: 32في الصنف : في الصنف : 32

Date: 08/01/2009التاريخ : 08/01/2009

من اجل : البيرة، املياه املعدنية والغازية ومشروبات 
وعصائر  الفواكه  شراب  كحولية،  غير  اخرى 
لصنع  اخرى  ومستحضرات  الشراب  الفواكه، 
اخلضار  شراب  املنكهة،  الشرب  مياه  املشروبات، 
مشروبات  اخلفيفة،  املشروبات  اخلضار،  وعصائر 

الصودا، عصير التفاح، في الصنف الصودا، عصير التفاح، في الصنف 32

In Respect of: Beers; mineral and aerated waters and
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages;
flavored drinking water; vegetable drinks and vegeta-
ble juices; soft beverages; soda beverages; ciders; in
class 32.

-In the name of: JAFORA-TABORI LTD., an Israeli comبأسم : جافورا-تابوري مليتد.، 
pany

ريهوفت  رود،  فاينشتاين  غاد   ،540 ص.ب   : العنوان 
76385، اسرائيل 

Address: P.O. Box 540, Gad Feinstein Road, Rehovot
76385, ISRAEL

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

Address for Services:

       

( 8 )

Trade Mark No.: 15750العالمة التجارية رقم : 15750

In Class: 32في الصنف : في الصنف : 32

Date: 08/01/2009التاريخ : 08/01/2009
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اخرى  ومشروبات  والغازية  املعدنية  املياه  البيرة،   : اجل  من 
الشراب  الفواكه،  وعصائر  الفواكه  شراب  كحولية،  غير 
الشرب  مياه  املشروبات،  لصنع  اخرى  ومستحضرات 
املنكهة، شراب اخلضار وعصائر اخلضار، املشروبات اخلفيفة، 

مشروبات الصودا، عصير التفاح، في الصنف 32

In Respect of: Beers; mineral and aerated waters and
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages;
flavored drinking water; vegetable drinks and vegeta-
ble juices; soft beverages; soda beverages; ciders; in

 .class 32

-In the name of: JAFORA-TABORI LTD., an Israeli comبأسم : جافورا-تابوري مليتد.، 
pany

 ،76385 ريهوفت  رود،  فاينشتاين  غاد   ،540 : ص.ب  العنوان 
اسرائيل 

Address: P.O. Box 540, Gad Feinstein Road, Rehovot
76385, ISRAEL

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

Address for Services:

( 9 )

Trade Mark No.: 15751العالمة التجارية رقم : 15751

In Class: 32في الصنف : في الصنف : 32

Date: 08/01/2009التاريخ : 08/01/2009

من اجل : البيرة، املياه املعدنية والغازية ومشروبات 

وعصائر  الفواكه  شراب  كحولية،  غير  اخرى 

لصنع  اخرى  ومستحضرات  الشراب  الفواكه، 

اخلضار  شراب  املنكهة،  الشرب  مياه  املشروبات، 

مشروبات  اخلفيفة،  املشروبات  اخلضار،  وعصائر 

الصودا، عصير التفاح، في الصنف الصودا، عصير التفاح، في الصنف 32

In Respect of: Beers; mineral and aerated waters and
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages;
flavored drinking water; vegetable drinks and vegeta-
ble juices; soft beverages; soda beverages; ciders; in
.class 32

-In the name of: JAFORA-TABORI LTD., an Israeli comبأسم : جافورا-تابوري مليتد.، 
pany

ريهوفت  رود،  فاينشتاين  غاد   ،540 ص.ب   : العنوان 

76385، اسرائيل 

Address: P.O. Box 540, Gad Feinstein Road, Rehovot
76385, ISRAEL

: عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون،  التبليغ  عنوان 

ص.ب 74، رام اهللا ، رام اهللا 

Address for Services:
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( 10 )

Trade Mark No.: 16267العالمة التجارية رقم : 16267

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 28/05/2009التاريخ : 28/05/2009

من اجل : خدمات البيع باملفرق وخدمات الصيدلة 
والصيدليات، جميعها مشمولة في الصنف والصيدليات، جميعها مشمولة في الصنف 35

In Respect of: Retail sale services, pharmacy ser-
vices and pharmacies; all included in class 35

In the name of: Super-Pharm (Israel) Limitedبأسم : سوبر-فارم (اسرائيل) مليتد بأسم : سوبر-فارم (اسرائيل) مليتد 

ستريت،  شنكار   16 سوبر-فارم،  عمارة   : العنوان 
هرتزليا 46725، اسرائيل 

Address: Super-Pharm Building, 16 Shenkar
Street, Herzlia 46725, Israel

ورجا شحادة، محامون  وفؤاد  عزيز   : التبليغ  عنوان 
ص.ب74، رام اهللا ، رام اهللا 

Address for Services:

( 11 )

Trade Mark No.: 16268العالمة التجارية رقم : 16268

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 28/05/2009التاريخ : 28/05/2009

من اجل : خدمات البيع باملفرق وخدمات الصيدلة 
والصيدليات، جميعها مشمولة في الصنف والصيدليات، جميعها مشمولة في الصنف 35

In Respect of: Retail sale services, pharmacy ser-
vices and pharmacies; all included in class 35

In the name of: Super-Pharm (Israel) Limitedبأسم : سوبر-فارم (اسرائيل) مليتد بأسم : سوبر-فارم (اسرائيل) مليتد 

ستريت،  شنكار   16 سوبر-فارم،  عمارة   : العنوان 
هرتزليا 46725، اسرائيل 

Address: Super-Pharm Building, 16 Shenkar
Street, Herzlia 46725, Israel

ورجا شحادة، محامون  وفؤاد  عزيز   : التبليغ  عنوان 
ص.ب74، رام اهللا ، رام اهللا 

Address for Services:

       



2011/10/2العـــدد الثالث

8

( 12 )

Trade Mark No.: 16269العالمة التجارية رقم : 16269

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 28/05/2009التاريخ : 28/05/2009

من اجل : خدمات البيع باملفرق وخدمات الصيدلة 
والصيدليات، جميعها مشمولة في الصنف والصيدليات، جميعها مشمولة في الصنف 35

In Respect of: Retail sale services, pharmacy ser-
vices and pharmacies; all included in class 35

In the name of: Super-Pharm (Israel) Limitedبأسم : سوبر-فارم (اسرائيل) مليتد بأسم : سوبر-فارم (اسرائيل) مليتد 

ستريت،  شنكار   16 سوبر-فارم،  عمارة   : العنوان 
هرتزليا 46725، اسرائيل 

Address: Super-Pharm Building, 16 Shenkar
Street, Herzlia 46725, Israel

ورجا شحادة، محامون  وفؤاد  عزيز   : التبليغ  عنوان 
ص.ب74، رام اهللا ، رام اهللا 

Address for Services:

       

( 13 )

Trade Mark No.: 16270العالمة التجارية رقم : 16270

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 28/05/2009التاريخ : 28/05/2009

من اجل : خدمات البيع باملفرق وخدمات الصيدلة 
والصيدليات، جميعها مشمولة في الصنف والصيدليات، جميعها مشمولة في الصنف 35

In Respect of: Retail sale services, pharmacy ser-
vices and pharmacies; all included in class 35

In the name of: Super-Pharm (Israel) Limitedبأسم : سوبر-فارم (اسرائيل) مليتد بأسم : سوبر-فارم (اسرائيل) مليتد 

العنوان : عمارة سوبر-فارم، 16 شنكار ستريت، 
هرتزليا 46725، اسرائيل 

Address: Super-Pharm Building, 16 Shenkar
Street, Herzlia 46725, Israel

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

Address for Services:



2011/10/2مجلة امللكية الصناعية

9

( 14 )

Trade Mark No.: 16320العالمة التجارية رقم : 16320

In Class: 32في الصنف : في الصنف : 32

Date: 16/06/2009التاريخ : 16/06/2009

من اجل : البيرة، املياه املعدنية والغازية ومشروبات اخرى 
غير كحولية، شراب الفواكه وعصائر الفواكه، الشراب 
الشرب  مياه  املشروبات،  لصنع  اخرى  ومستحضرات 
املشروبات  اخلضار،  وعصائر  اخلضار  شراب  املنكهة، 
جميعها  التفاح،  عصير  الصودا،  مشروبات  اخلفيفة، 

مشمولة في الصنف مشمولة في الصنف 32. 

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

In the name of: JAFORA-TABORI LTD.بأسم : جافورا-تابوري مليتد. بأسم : جافورا-تابوري مليتد. 

76385، غاد فاينشتاين رود، ريحوفوت 76385، غاد فاينشتاين رود، ريحوفوت 76385،  540العنوان : ص.ب 540العنوان : ص.ب 540
اسرائيل 

Address: P.O.Box 540, GadFeinstein Road, Re-
hovot 76385, Israel

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

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

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

Address for Services:

( 15 )

Trade Mark No.: 16321العالمة التجارية رقم : 16321

In Class: 32في الصنف : في الصنف : 32

Date: 16/06/2009التاريخ : 16/06/2009

اخرى  ومشروبات  والغازية  املعدنية  املياه  البيرة،   : اجل  من 
الشراب  الفواكه،  وعصائر  الفواكه  شراب  كحولية،  غير 
املنكهة،  الشرب  مياه  املشروبات،  لصنع  اخرى  ومستحضرات 
مشروبات  اخلفيفة،  املشروبات  اخلضار،  وعصائر  اخلضار  شراب 

الصودا، عصير التفاح، جميعها مشمولة في الصنف الصودا، عصير التفاح، جميعها مشمولة في الصنف 32. 

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

.In the name of: JAFORA-TABORI LTDبأسم : جافورا-تابوري مليتد. 

 ،76385 ريحوفوت  رود،  فاينشتاين  غاد   ،540 ص.ب   : العنوان 
اسرائيل 

Address: P.O.Box 540, Gad Feinstein Road, Rehovot
76385, Israel

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

Address for Services:
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( 16 )

Trade Mark No.: 16501العالمة التجارية رقم : 16501

In Class: 25في الصنف : في الصنف : 25

Date: 23/07/2009التاريخ : 23/07/2009

In Respect of: footwearمن اجل : األحذية اجللدية والبالستيكية 

In the name of: sharikat istismarat pama forzaبأسم : شركة استثمارات باما فورزا 

Address: hebron -aldohdah p.o.box 259العنوان : اخلليل الضحضاح ص ب 259

Address for Services:   hebron -aldohdah p.o.box 259عنوان التبليغ : اخلليل الضحضاح ص ب 259

       

( 17 ) 

Trade Mark No.: 17268العالمة التجارية رقم : 17268

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 02/03/2010التاريخ : 02/03/2010

من اجل : احلليب ومنتجات األلبان،الزبادي وجميعها 
مشمولةبالصنف 29. 

In Respect of: Milk and dairy products, yoghurts; all included
.in class 29

In the name of: YOPLAIT MARQUES INTERNATIONALESبأسم : يوبليت ماركويس اينترناشونالز 

,Address: 170Bis Boulevard du Montparnasse 75014 Parisالعنوان : 170 بيز، بوليفارد دو مونتسبارناس، 75014 باريس 
France

عنوان التبليغ : مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحاد رام اهللا 
-الشارع الرئيسي -الشارع الرئيسي 

Address for Services:

       

( 18)

Trade Mark No.: 17284العالمة التجارية رقم : 17284

 In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30
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 Date: 03/03/2010التاريخ : 03/03/2010

من اجل : القهوة والشايوالكاكاو والسكر واالرز والتابيوك 
واملستحضرات  والدقيق  القهوة  ومماثالت  والساغو 
املصنوعة من احلبوب واخلبز والبسكويت والكعك واحللوى 
والدبس  والعسل  لتجميدها  املستعمله  والرشوش 
واخلل  والفلفل  واخلردل  وامللح  اخلبز  ومسحوق  واخلميرة 

والصلصة والبهارات والتوابل واجلليد. 

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 sinokrot lel mantojat algheha’ iahبأسم : شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية 

 ،  1410 ، ص ب  الصناعية  املنطقة   - اهللا  رام   : العنوان 
تلفون 2955701

Address: ramallah

-مركز  نابلس  -شارع  البيرة  فلسطني-   : التبليغ  عنوان 
البيرة التجاري البيرة التجاري 

Address for Services:

       

( 19 )

Trade Mark No.: 17285العالمة التجارية رقم : 17285

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

 Date: 03/03/2010التاريخ : 03/03/2010

واالرز  والسكر  والشايوالكاكاو  القهوة   : اجل  من 
والدقيق  القهوة  ومماثالت  والساغو  والتابيوك 
واخلبز  احلبوب  من  املصنوعة  واملستحضرات 
والبسكويت والكعك واحللوى والرشوش املستعمله 
ومسحوق  واخلميرة  والدبس  والعسل  لتجميدها 
والصلصة  واخلل  والفلفل  واخلردل  وامللح  اخلبز 

والبهارات والتوابل واجلليد. 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and prep-
arations 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 sinokrot lel mantajatبأسم : شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية 
algheha’ iah

العنوان : رام اهللا- املنطقة الصناعية ، ص ب 1410
، تلفون 2955701

Address: ramallah

- نابلس  -شارع  البيرة  فلسطني-   : التبليغ  عنوان 
مركز البيرة التجاري مركز البيرة التجاري 

Address for Services:
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( 20 )

Trade Mark No.: 17294العالمة التجارية رقم : 17294

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

Date: 09/03/2010التاريخ : 09/03/2010

In Respect of: COSMETICSمن اجل : مستحضرات جتميل 

 In the name of: mohammad saed basher husenبأسم : (محمد سعيد ) بشير حسني جابي 
jabi

Address: nablus _share alanbyaaالعنوان : نابلس_ شارع االنبياء العنوان : نابلس_ شارع االنبياء 

Address for Services:   nablus _share alanbyaaعنوان التبليغ : نابلس_ شارع االنبياءعنوان التبليغ : نابلس_ شارع االنبياء

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق 
الوصفية   cosmeticsكلمة باستخدام  املطلق  احلماية 

ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمةذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة
       

( 21 )

+

Trade Mark No.: 17332العالمة التجارية رقم : 17332

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

Date: 16/03/2010التاريخ : 16/03/2010

من اجل : مستحضرات التجميل ومواد الزينة، الصابون، 
مستحضرات  الزيوت،  ومستخرجات  العطرية  الزيوت 
العناية  منتجات  الشخصية،  العناية  منتجات  للشعر، 
السائلة  والكرميات  الكرميات  وحتديدا  واجلسم  بالوجه 
ورشاش  للوجه  أقنعة  تستعمل  وكرميات  واملقشرات 
للجسم، كرميات احلماية من الشمس وكرميات التسمير، 
وبودرة  الشفاه  طالء  وحتديدا  التجميل  مستحضرات 
املنزل،  في  لالستعمال  عطرة  مستحضرات  املكياج، 

اكياس صغيرة معطرة، البخور، مسابح معطرة. 

In Respect of: Cosmetics and toiletries; soaps; es-
sential oils and oil extracts; preparations for the 
hair; personal care products; facial and body care 
products, namely creams, lotions, piling, cream 
masks, body spray; sun block and sun tan lotions; 
make-up preparations, namely lipstick, make-up 
powder; scented preparations for use in the home; 
sachets; incense; scented beads.

.In the name of: Laline Candles and Soaps Ltdبأسم : اللني كاندلز اند سوبس ليمتد. 

Address: 9th. Ha’hermon St., Lod, Israelالعنوان : 9. شارع هاهيرمون.، لود، إسرائيل . شارع هاهيرمون.، لود، إسرائيل 

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

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

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

Address for Services:
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( 22 )

Trade Mark No.: 17333العالمة التجارية رقم : 17333

In Class: 4في الصنف : في الصنف : 4

Date: 16/03/2010التاريخ : 16/03/2010

-In Respect of: Candles, aromatic candles and acمن اجل : الشمع والشمع العطري وتوابعه. 
cessories thereof.

.In the name of: Laline Candles and Soaps Ltdبأسم : اللني كاندلز اند سوبس ليمتد. 

Address: 9th. Ha’hermon St., Lod, Israelالعنوان : 9. شارع هاهيرمون.، لود، إسرائيل . شارع هاهيرمون.، لود، إسرائيل 

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

Address for Services:

( 23 )

Trade Mark No.: 17334العالمة التجارية رقم : 17334

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 16/03/2010التاريخ : 16/03/2010

لبيع  متاجر  وسلسلة  االعمال  ادارة   : اجل  من 
الزيوت  الصابون،  الزينة،  ومواد  التجميل  مستحضرات 
للشعر،  مستحضرات  الزيوت،  ومستخرجات  العطرية 
بالوجه  العناية  منتجات  الشخصية،  العناية  منتجات 
واجلسم وحتديدا الكرميات والكرميات السائلة واملقشرات 
من  احلماية  كرميات  للجسم،  ورشاش  االقنعة  وكرميات 
التجميل  مستحضرات  التسمير،  وكرميات  الشمس 
وحتديدا طالء الشفاه وبودرة املكياج، مستحضرات عطرة 
البخور،  معطرة،  صغيرة  اكياس  املنزل،  في  لالستعمال 

مسابح معطرة، الشمع والشمع العطري وتوابعه. مسابح معطرة، الشمع والشمع العطري وتوابعه. 

In Respect of: Business managing and chain of stores 
for the sale of cosmetics and toiletries; soaps; essential 
oils and oil extracts; hair preparations; personal care 
goods; facial and body care products, namely creams, 
lotions, piling, cream masks, body spray; sun block and 
sun tan lotions; make-up preparations, namely lipstick, 
make-up powder; home fragrances; sachets; incenses; 
scented beads; candles, aromatic candles and acces-
sories thereof.

.In the name of: Laline Candles and Soaps Ltdبأسم : اللني كاندلز اند سوبس ليمتد. 

Address: 9th. Ha’hermon St., Lod, Israelالعنوان : 9. شارع هاهيرمون.، لود، إسرائيل . شارع هاهيرمون.، لود، إسرائيل 

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

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

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

Address for Services:
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( 24 )

Trade Mark No.: 17391العالمة التجارية رقم : 17391

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 27/03/2010التاريخ : 27/03/2010

In Respect of: Milk and dairy productsمن اجل : احلليب ومنتجات االلبان. 

ماركتينغ  ثو  فور  كوأوبريتيف  سنترال  تنوفا   : بأسم 
شركة  مليتد.،  اسرائيل  ان  بروديوس  أغريكلتشرال  اوف 

اسرائيلية 

In the name of: Tnuva Central Cooperative For the 
Marketing of Agricultural Produce In Israel Ltd., an 
Israeli Company

 ,Address: P.O. Box 7007, Ramat Hasharon 47100العنوان : ص.ب 7007، رمات هشارون 47100، اسرائيل 
Israel

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

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

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

Address for Services:

( 25 )

Trade Mark No.: 17392العالمة التجارية رقم : 17392

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 27/03/2010التاريخ : 27/03/2010

In Respect of: Milk and dairy productsمن اجل : احلليب ومنتجات االلبان 

بأسم : تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ 
مليتد.،  اسرائيل  ان  بروديوس  أغريكلتشرال  اوف 

شركة اسرائيلية 

In the name of: Tnuva Central Cooperative For 
the Marketing of Agricultural Produce In Israel 
Ltd., an Israeli Company

 ،47100 هشارون  رمات   ،7007 ص.ب   : العنوان 
اسرائيل 

Address: P.O. Box 7007, Ramat Hasharon 47100, 
Israel

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

Address for Services:
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( 26 )

Trade Mark No.: 17777العالمة التجارية رقم : 17777

In Class: 2في الصنف : في الصنف : 2

Date: 21/06/2010التاريخ : 21/06/2010

من اجل : الدهان والورنيش والك، واملواد الواقية من الصدأ 
الكاوية  واملواد  والصباغة،  التلوين  ومواد  اخلشب،  ونخر 
وصفائح  والرانتيج  الصناعات  حتضير  في  املستعملة 
ومساحيق املعادن التي يستعملها الدهانون واملزخرفون. 

In Respect of: Paints, varnishes, lacquers; preser-
vatives against rust and against deterioration of 
wood; colourants; mordants; raw natural resins; 
metals in foils and powder form for painters deco-
rators, printers and artists.

 In the name of: TAMBOUR LIMITED, an Israeliبأسم : طمبور مليتد، شركة اسرائيلية 
Company

Address: Industrial Zone, Akko 24517,Israelالعنوان : املنطقة الصناعية، عكا 24517، اسرائيل

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

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

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

Address for Services:

( 27 )

Trade Mark No.: 17778العالمة التجارية رقم : 17778

In Class: 2في الصنف : في الصنف : 2

Date: 21/06/2010التاريخ : 21/06/2010

من اجل : الدهان والورنيش والك، واملواد الواقية من الصدأ 
ونخر اخلشب، ومواد التلوين والصباغة، واملواد الكاوية 
املستعملة في حتضير الصناعات والرانتيج وصفائح 

ومساحيق املعادن التي يستعملها الدهانون واملزخرفون. 

In Respect of: Paints, varnishes, lacquers; preser-
vatives against rust and against deterioration of 
wood; colourants; mordants; raw natural resins; 
metals in foils and powder form for painters deco-
rators, printers and artists.

 In the name of: TAMBOUR LIMITED, an Israeliبأسم : طمبور مليتد، شركة اسرائيلية 
Company

Address: Industrial Zone, Akko 24517,Israelالعنوان : املنطقة الصناعية، عكا 24517، اسرائيل 

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

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

:Address for Servicesعنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 
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( 28 )

Trade Mark No.: 17779العالمة التجارية رقم : 17779

In Class: 19في الصنف : في الصنف : 19

Date: 21/06/2010التاريخ : 21/06/2010

والصناعية  الطبيعية  واحلجارة  البناء  مواد   : اجل  من 
واحلصى  والقصارة  واجلبصني  والكلس  واالسمنت 
ومواد  االسمنت  او  الفخار  من  املصنوعة  والقساطل 
تعبيد الطرق واالسفلت والقار واحلمر واالنشاءات القابلة 

النقل والنصب احلجرية واملداخن 

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

 In the name of: TAMBOUR LIMITED, an Israeliبأسم : طمبور مليتد، شركة اسرائيلية 
Company

Address: Industrial Zone, Akko 24517, Israelالعنوان : املنطقة الصناعية، عكا 24517، اسرائيل 

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

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

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

Address for Services:

( 29 )

Trade Mark No.: 17780العالمة التجارية رقم : 17780

In Class: 2في الصنف : في الصنف : 2

Date: 21/06/2010التاريخ : 21/06/2010

من اجل : الدهان والورنيش والك، واملواد الواقية من الصدأ 
الكاوية  واملواد  والصباغة،  التلوين  ومواد  اخلشب،  ونخر 
وصفائح  والرانتيج  الصناعات  حتضير  في  املستعملة 
ومساحيق املعادن التي يستعملها الدهانون واملزخرفون. 

In Respect of: Paints, varnishes, lacquers; preserva-
tives against rust and against deterioration of wood; 
colourants; mordants; raw natural resins; metals in 
foils and powder form for painters decorators, printers 
and artists.

-In the name of: TAMBOUR LIMITED, an Israeli Comبأسم : طمبور مليتد، شركة اسرائيلية 
pany

Address: Industrial Zone, Akko 24517, Israelالعنوان : املنطقة الصناعية، عكا 24517، اسرائيل 

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

Address for Services:
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( 30 )

Trade Mark No.: 17781العالمة التجارية رقم : 17781

In Class: 19في الصنف : في الصنف : 19

Date: 21/06/2010التاريخ : 21/06/2010

والصناعية  الطبيعية  واحلجارة  البناء  مواد   : اجل  من 
واحلصى  والقصارة  واجلبصني  والكلس  واالسمنت 
ومواد  االسمنت  او  الفخار  من  املصنوعة  والقساطل 
تعبيد الطرق واالسفلت والقار واحلمر واالنشاءات القابلة 

النقل والنصب احلجرية واملداخن 

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

-In the name of: TAMBOUR LIMITED, an Israeli Comبأسم : طمبور مليتد، شركة اسرائيلية 
pany

Address: Industrial Zone, Akko 24517, Israelالعنوان : املنطقة الصناعية، عكا 24517، اسرائيل 

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

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

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

Address for Services:

( 31 )

Trade Mark No.: 17782العالمة التجارية رقم : 17782

In Class: 19في الصنف : في الصنف : 19

Date: 21/06/2010التاريخ : 21/06/2010

والصناعية  الطبيعية  واحلجارة  البناء  مواد   : اجل  من 
واحلصى  والقصارة  واجلبصني  والكلس  واالسمنت 
ومواد  االسمنت  او  الفخار  من  املصنوعة  والقساطل 
تعبيد الطرق واالسفلت والقار واحلمر واالنشاءات القابلة 

النقل والنصب احلجرية واملداخن 

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

 In the name of: TAMBOUR LIMITED, an Israeliبأسم : طمبور مليتد، شركة اسرائيلية 
Company

Address: Industrial Zone, Akko 24517, Israelالعنوان : املنطقة الصناعية، عكا 24517، اسرائيل 

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

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

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

Address for Services:
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( 32 )

Trade Mark No.: 17790العالمة التجارية رقم : 17790

In Class: 25في الصنف : في الصنف : 25

Date: 22/06/2010التاريخ : 22/06/2010

In Respect of: shoesمن اجل : االحذية 

In the name of: asaf sandrosiبأسم : اساف ساندروسي بأسم : اساف ساندروسي 

 Address: 21halimon sereet raanana israelالعنوان : 21 شارع هارون رعنانا - اسرائيل 
ldentlfcation no40033128

سارة  عني  مرقة-اخلليل  رائد  احملامي   : التبليغ  عنوان 
تلفون 022212801

Address for Services:

( 33 )

Trade Mark No.: 17928العالمة التجارية رقم : 17928

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 25/07/2010التاريخ : 25/07/2010

من اجل : اخلضروات و البطاطا (احملفوظة أو امدة أو اففة 
أو  اففة  أو  امدة  أو  (احملفوظة  الفواكه  املطبوخة)،  أو 
اللحوم  املطبوخ)،  أو  افف  أو  (احملفوظ  الفطر  املطبوخة)، 
وجميع  البحرية،  املأكوالت  و  واألسماك  الطرائد  و  والدواجن 
الهالميات  الشوربات،  خالصات،  شكل  على  املنتجات  هذه 
أو  امدة  اجلاهزة  األطباق  محفوظة،  املواد  العجائن،  (جلي)، 
األجبان  الزبدة،  القشدة،  احلليب،  البيض،  املربيات،  اففة، 
بدائل  احلليب،  أساسها  التي  األخرى  الطعام  ومستحضرات 
التي  احللويات  احلليب،  مع  املصنوعة  املشروبات  احلليب، 
األلبان،  القشدة،  أساسها  التي  واحللويات  احلليب  أساسها 
حليب الصويا (بدائل احلليب)، املستحضرات التي أساسها فول 
الصويا، الزيوت و الدهون القابلة لألكل، مستحضرات البروتني 
اللحوم  السجق،  اللبنية،  غير  القشدة  البشري،  لالستهالك 
املطبوخة، زبدة الفستق، الشوربات، مركزات الشوربات، املرق، 

مكعبات احلساء، 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, fro-
zen or dehydrated; jams; eggs; milk, cream, butter, 
cheese and other food preparations having a base 
of milk; milk substitutes; milk-based beverages; 
milk-based and cream-based desserts; yoghurts; 
soya milk(milk substitute), soya-based prepara-
tions; edible oils and fats; protein preparations for 
human food; non-dairy creamers; sausages; char-
cuterie; peanut butter; soups, soup concentrates, 
broth, stock cubes, bouillon, consommés.
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.In the name of: Société Des Produits Nestlé S.Aبأسم : سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. 

Address: 1800 Vevey, Switzerlandالعنوان : 1800 فيفاي ، سويسرا 

هاتف   - البيرة   4472 ص.ب  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
رقم 1/2989760

Address for Services:

       

( 34 )

Trade Mark No.: 17936العالمة التجارية رقم : 17936

In Class: 2في الصنف : في الصنف : 2

Date: 26/07/2010التاريخ : 26/07/2010

من اجل : الدهان والورنيش والك، واملواد الواقية من الصدأ 
الكاوية  واملواد  والصباغة،  التلوين  ومواد  اخلشب،  ونخر 
وصفائح  والرانتيج  الصناعات  حتضير  في  املستعملة 
ومساحيق املعادن التي يستعملها الدهانون واملزخرفون. 

In Respect of: Paints, varnishes, lacquers; preser-
vatives against rust and against deterioration of 
wood; colourants; mordants; raw natural resins; 
metals in foil and powder form for painters, deco-
rators, printers and artists.

 In the name of: TAMBOUR LIMITED, an Israeliبأسم : طمبور مليتد، شركة اسرائيلية 
Company

Address: Industrial Zone, Akko 24517, Israelالعنوان : املنطقة الصناعية، عكا 24517، اسرائيل 

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

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

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

Address for Services:

( 35 )

Trade Mark No.: 17937العالمة التجارية رقم : 17937

In Class: 2في الصنف : في الصنف : 2

Date: 26/07/2010التاريخ : 26/07/2010

من اجل : الدهان والورنيش والك، واملواد الواقية من 
الصدأ ونخر اخلشب، ومواد التلوين والصباغة، واملواد 
الكاوية املستعملة في حتضير الصناعات والرانتيج 
يستعملها  التي  املعادن  ومساحيق  وصفائح 

الدهانون واملزخرفون. 

In Respect of: Paints, varnishes, lacquers; preser-
vatives against rust and against deterioration of 
wood; colourants; mordants; raw natural resins; 
metals in foil and powder form for painters, deco-
rators, printers and artists.
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 In the name of: TAMBOUR LIMITED, an Israeliبأسم : طمبور مليتد، شركة اسرائيلية 
Company

 ،24517 عكا  الصناعية،  املنطقة   : العنوان 
اسرائيل 

Address: Industrial Zone, Akko 24517, Israel

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

Address for Services:

( 36 )

Trade Mark No.: 17939العالمة التجارية رقم : 17939

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 26/07/2010التاريخ : 26/07/2010

-In Respect of: Human pharmaceutical preparaمن اجل : مستحضرات صيدلية بشرية 
tions

من  شركة  جونسون،  اند  جونسون   : بأسم 
نيوجيرسي نيوجيرسي 

In the name of: Johnson & Johnson, a New Jersey 
Corporation

نيو  بالزا،  جونسون  اند  جونسون  ون   : العنوان 
املتحدة  الواليات   ،08933 جيرسي،  نيو  برانزويك، 

االمريكية 

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

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

Address for Services:

( 37 )

Trade Mark No.: 17944العالمة التجارية رقم : 17944

In Class: 2في الصنف : في الصنف : 2

Date: 26/07/2010التاريخ : 26/07/2010
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من اجل : الدهان والورنيش والك، واملواد الواقية من 
الصدأ ونخر اخلشب، ومواد التلوين والصباغة، واملواد 
الكاوية املستعملة في حتضير الصناعات والرانتيج 
يستعملها  التي  املعادن  ومساحيق  وصفائح 

الدهانون واملزخرفون. 

In Respect of: Paints, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against dete-
rioration of wood; colourants; mordants; raw 
natural resins; metals in foil and powder form 
for painters, decorators, printers and artists.

 In the name of: TAMBOUR LIMITED, an Israeliبأسم : طمبور مليتد، شركة اسرائيلية 
Company

 ،24517 عكا  الصناعية،  املنطقة   : العنوان 
اسرائيل 

Address: Industrial Zone, Akko 24517, Israel

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

Address for Services:

( 38 )

Trade Mark No.: 17974العالمة التجارية رقم : 17974

In Class: 2في الصنف : في الصنف : 2

Date: 04/08/2010التاريخ : 04/08/2010

من اجل : الدهان والورنيش والك، واملواد الواقية من الصدأ 
الكاوية  واملواد  والصباغة،  التلوين  ومواد  اخلشب،  ونخر 
وصفائح  والرانتيج  الصناعات  حتضير  في  املستعملة 
ومساحيق املعادن التي يستعملها الدهانون واملزخرفون 

In Respect of: Paints, varnishes, lacquers; preserva-
tives against rust and against deterioration of wood; 
colourants; mordants; raw natural resins; metals in foil 
and powder form for painters, decorators, printers and 
artists.

-In the name of: TAMBOUR LIMITED, an Israeli Comبأسم : طمبور مليتد، شركة اسرائيلية 
pany

Address: Industrial Zone, Akko 24517, Israelالعنوان : املنطقة الصناعية ، عكا 24517،اسرائيل. 

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

Address for Services:
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( 39 )

Trade Mark No.: 18159العالمة التجارية رقم : 18159

In Class: 25في الصنف : في الصنف : 25

Date: 21/09/2010التاريخ : 21/09/2010

جميعها  الرأس،  وأغطية  واالحذية  املالبس   : اجل  من 
للبنات واالطفال، جميعها مشمولة في الصنف للبنات واالطفال، جميعها مشمولة في الصنف 25

In Respect of: Clothing, footwear, headgear; all for girls 
and babies; all included in class 25.

.In the name of: Pierre Galio Ltdبأسم : بيير غاليو مليتد. 

Address: 44 Jaffa Road, Tel Aviv, 66104, Israelالعنوان : 44 يافا رود، تل-أبيب، 66104، اسرائيل 

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

Address for Services:

( 40 )

Trade Mark No.: 18160العالمة التجارية رقم : 18160

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 21/09/2010التاريخ : 21/09/2010

من اجل : التسويق باملفرق وباجلملة وادارة سلسلة 
متاجر ومتاجر لبيع املالبس واالحذية وأغطية الرأس 
جميعها  االزياء،  وكماليات  والساعات  واجلواهر 

مشمولة في الصنف مشمولة في الصنف 35. 

In Respect of: Retail and wholesale marketing 
and operating chain stores & stores for the sale of 
clothing, footwear, headgear, jewelry and watch-
es, fashion accessories; all included in class 35

.In the name of: Pierre Galio Ltdبأسم : بيير غاليو مليتد. 

Address: 44 Jaffa Road, Tel Aviv, 66104, Israelالعنوان : 44 يافا رود، تل-أبيب، 66104، اسرائيل 

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

Address for Services:
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( 41 )

Trade Mark No.: 18343العالمة التجارية رقم : 18343

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

Date: 14/11/2010التاريخ : 14/11/2010

األقمشة  بتبييض  اخلاصة  املستحضرات   : اجل  من 
وغيرها من املواد التي تستخدم في غسيل وكي املالبس 
 ، والكشط  والفرك  والصقل  التنظيف  مستحضرات   ،
الصابون،املواد العطرية والزيوت العطرية ومستحضرات 
ومستحضرات  الشعر  وغسول  (الكوزمتيك)  التجميل 

تنظيف األسنان 

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

In the name of: Kurz GmbH Bleistiftfabrik & Cosmeticsبأسم : كورز جي ام بي اتش بليشتيفتفابريك & كوزمتيكس بأسم : كورز جي ام بي اتش بليشتيفتفابريك & كوزمتيكس 

-Address: Nimrodstrasse 9, D – 90441 Nurnberg, Gerالعنوان : نيمرودشتراسه 9, دي90441- نورنبيرغ, املانيا 
many

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

Address for Services:

       

( 42 )

Trade Mark No.: 18396العالمة التجارية رقم : 18396

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

Date: 28/11/2010التاريخ : 28/11/2010

من اجل : املستحضرات اخلاصة بتبييض األقمشة و مواد 
املالبس، مستحضرات  و كي  في غسل  تستعمل  اخرى 
تنظيف و صقل و جلي و كشط ، صابون ، عطور ،زيوت 
،غسول(لوشن)للشعر  جتميل  ،مستحضرات  عطرية 

،منظفات أسنان 

In Respect of: Bleaching preparations and oth-
er substances for laundry use;cleaning, pol-
ishing, scouring and abrasive preparations; 
soaps;perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices

In the name of: Yehya Mohmoud Raja Mer’eبأسم : يحيى محمود رجى مرعي بأسم : يحيى محمود رجى مرعي 

Address: 29/708 - Nazarethالعنوان : 29/708 - الناصره 

عنوان التبليغ : احملامي صالح اجلنيدي اخلليل-رأس اجلورة 
-ت 2217433

Address for Services:
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( 43 )

Trade Mark No.: 18494العالمة التجارية رقم : 18494

In Class: 16في الصنف : في الصنف : 16

Date: 13/12/2010التاريخ : 13/12/2010

ملنشورات  و  والقرطاسية  الطباعة  مواد   : اجل  من 
والتقارير  والنشرات  والصحف  والكتيبات  والكتب 
والكتالوجات واالت والنشرات والدوريات، والصور، مواد 
من  الويب  صفحات  وحتميل  التعليمية  واملواد  التدريس 
االنترنت على شكل مواد مطبوعة، واملنشورات املتعلقة 
والنشرات  واحملاضرات  الدروس  وطباعة  التعليمية  باملواد 
التدقيق  حقول  في  واملنشورات  والتقارير  اإلخبارية 
واألعمال  واإلدارة  والضرائب،  الشركات  وإدارة  واحملاسبة 
وتكنولوجبا املعلومات ومتويل الشركات واملوارد البشرية 
وأجهزة الكمبيوتر والبرامج، وتشمل جميع التجهيزات 

وقطع الغيار للبضائع املذكورة في هذا الصنف. 

In Respect of: Printed matter; stationery; publications; 
books, manuals, newspapers, newsletters, reports, 
catalogues, magazines, pamphlets, periodicals; photo-
graphs; teaching and instructional materials; web pag-
es downloaded from the Internet in the form of printed 
matter; publications, namely, educational books, 
printed lessons and lectures, and newsletters, reports 
and brochures, all in the fields of auditing, accounting, 
corporate governance, tax, management, business, 
information technology, information management, cor-
porate finance, human resources, computers and pro-
grams; parts and fittings for all the goods included in 
this class

-In the name of: PwC Business Trust (Delaware Corpoبأسم : بي دبليو سي بيزنس تراست (ديالور كوربوريشن 
ration

Address: New York, NY, USAالعنوان : نيويورك ، ان واي ، الواليات املتحدة االمريكية العنوان : نيويورك ، ان واي ، الواليات املتحدة االمريكية 

ITTQAN. AL-Bireh-AL-Bireh Com-  : التبليغ  عنوان 
mercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663) AL-

Bireh

Address for Services:

       

( 44 )

Trade Mark No.: 18563العالمة التجارية رقم : 18563

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 22/12/2010التاريخ : 22/12/2010
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من اجل : املستحضرات الصيدلية والبيطرية, 
املستحضرات الصحية لالغراض الطبية، 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 and veterinary
preparations; sanitary preparations for medical
purposes; dietetic substances adapted for medi-
cal 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: DEFIANTE FARMACEUTICA, S.A.بأسم : ديفيانت فارماكيوتيكا, اس.ايه. 

العنوان : رو دوس فيريروس, 260 – فوخال – 082-9000
مادييرا, البرتغال 

Address: Rua dos Ferreiros, 260 – Funchal – 9000-
082 Madeira, Portugal

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

:Address for Services

( 45 )

Trade Mark No.: 18585العالمة التجارية رقم : 18585

In Class: 34في الصنف : في الصنف : 34

Date: 06/01/2011التاريخ : 06/01/2011

In Respect of: tabbaccمن اجل : املعسل 

In the name of: al zahra el jamela letswqبأسم : شركة الزهراء اجلميلة للتسويق 

Address: bit lahem - hussan - downtownالعنوان : بيت حلم - حوسان - وسط البلد 

 - Address for Services:   bit lahem - hussanعنوان التبليغ : بيت حلم - حوسان - وسط البلد 
downtown 

اعطاء  عدم  مع  التسجيل  لطلب  مشروط  قبول 
معسل  كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 
عن  مبعزل  العام  االستخدام  ذات  والرسومات 

العالمة.
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( 46 )

Trade Mark No.: 18591العالمة التجارية رقم : 18591

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 11/01/2011التاريخ : 11/01/2011

واألرز  والكاكاو  والسكر  والشاي  النب   : اجل  من 
والتابيوكا والساجور، وما يقوم مقام النب، املتة- الدقيق 
والكعك  اخلبز  احلبوب–  من  املصنوعة  واملستحضرات 
والفطائر واحللويات– اخلميرة ومسحوق اخلبيز– مساحيق 
على  والطحينة-  احلالوة  غذائية–  مقبالت  غذائية– 
املثلجات– الثلج– البوظة- عسل النحل والعسل األسود- 
الصلصة-  اخلل–  التوابل–  الفلفل–  اخلردل–  امللح–  على 
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

واالستيراد  للتجارة  وشركأه  الزعوب  شركة   : بأسم 
والتصدير . 

In the name of: SHAREKAT AL ZABOOB WA SHOR-
AKAH LITEJARAH WA ALSTERAD WA ALTASDEER

Address: MAYTHALOON - JENINالعنوان : ميثلون - جنني 

-جنني  الغفور  عبد  حسام  احملامي   : التبليغ  عنوان 
شارع ابو بكر الصديق , مقابل البنك العربي شارع ابو بكر الصديق , مقابل البنك العربي 

Address for Services:

( 47 )

Trade Mark No.: 18593العالمة التجارية رقم : 18593

In Class: 31في الصنف : في الصنف : 31

Date: 11/01/2011التاريخ : 11/01/2011
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من اجل : املنتوجات الزراعية منتوجات البساتني والغابات 
واحلبوب غير املدرجة فى االصناف االخرى واحليوانات احلية 
واخلضار والفواكه الطازجة والبذور احلية واالزهار والعلف 

واملولت . 

In Respect of: AGRICULTURAL PRODUCTS , OF 
ORCHARDS AND FORESTS AND CEREALS NOT 
CALASIPIED IN OTHER ITEMS LIVE ANIMALS , 
FRESH , FRUITS , CEREALS , PLANTS , FLOW-
ERS , FODDER , AND MOLT .

واالستيراد  للتجارة  وشركأه  الزعبوب  شركة   : بأسم 
والتصدير 

In the name of: SHAREKAT AL-ZABOOB WA 
SHORAKAH LITEJARAH WA ALESTERAD WA 
ALTASDEER

Address: MAYTHALOON - JENINالعنوان : ميثلون - جنني 

جنني   - الغفور  عبد  حسام  احملامي   : التبليغ  عنوان 
شارع ابو بكر الصديق , مقابل البنك العربي شارع ابو بكر الصديق , مقابل البنك العربي 

Address for Services:

(48) 

Trade Mark No.: 18594العالمة التجارية رقم : 18594

In Class: 36في الصنف : في الصنف : 36

Date: 12/01/2011التاريخ : 12/01/2011

بطاقة  وخدمات  إلكترونيا،  األموال  حتويل   : اجل  من 
املالية،  واملعلومات  التمويل،  وخدمات  اآللي،  السحب 
االئتمان،  بطاقات  وتوفير  املالية،  االستشارات  وتقدمي 
وإصدار بطاقات االئتمان، وخدمات بطاقة االئتمان، وجمع 
لتحقيق  املتصلة  املالية  واخلدمات   ، املصرفي  اإليجار 
واألعمال  (التأمني  املالي  التقييم  االئتمان؛  بطاقات 
مجوهرات؛  تقييم  املال؛  تبادل  ؛  والعقارات)  املصرفية 
االكتتاب  ؛  الوساطة   ، األموال  جمع   ، اخليرية  الوساطة 

في التأمني. في التأمني. 

In Respect of: Electronic funds transfer; debit card ser-
vices; financing services; financial information; finan-
cial consultancy; provision of credit cards; issuance of 
credit cards; credit card services; rent collection; bank-
ing; financial investigation services relating to credit 
cards; financial evaluation (insurance, banking, real 
estate); exchanging money; jewelry appraisal; broker-
age; charitable fund raising; pawnbrokerage; insurance 
underwriting.

In the name of: China Unionpay Co., Ltdبأسم : تشاينا يونيون باي كو ليميتد. بأسم : تشاينا يونيون باي كو ليميتد. 

العنوان : منبر: 498 كيوشوجينج رود ، بيودونغ 201203 ، 
شانغهاي، الصني شانغهاي، الصني 

Address: No. 498 Guoshoujing Road, Pudong 201203, 
Shanghai, China

رام اهللا عمارة   - :ابو دقة لالستشارات  التبليغ  عنوان 
الباسل ط3 ت 059769884

Address for Services:
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( 49 )

Trade Mark No.: 18595العالمة التجارية رقم : 18595

In Class: 9في الصنف : في الصنف : 9

Date: 12/01/2011التاريخ : 12/01/2011

من اجل : كشافات العملة مزورة ؛ آالت الفاكس، جهاز 
الهاتف ، جهاز تسجيل الصوت؛ أدوات القياس؛ مفاتيح 
نظارات؛  السرقة؛  ملنع  الكهربائية  املنشآت  كهربائية؛ 
لوحات  ؛  الكهربائية  املسطح  احلديد  اجللفانية؛  اخلاليا 
بقطع  تعمل  لألجهزة  وآليات  الكهربائية،  اإلعالنات 
تسجيل  ؛  اإللكترونية  األعمال  جداول  املعدنية؛  النقود 
الدوائر  (التصوير)؛  الكاميرات  املدمجة؛  األقراص  النقد؛ 
؛  البيانات  معاجلة  جهاز  و  املتحركة،  الرسوم  املتكاملة؛ 
برامج الكومبيوتر (مسجل)؛ ترميز  الرموز؛  شريط قراءة 
البطاقات املمغنطة ؛ بطاقات الهوية املمغنطة ؛ بطاقات 
لفحص  جهاز  الذكية)؛  (البطاقات  املتكاملة  الدوائر 
الدمغ؛ التنظيم الذاتي ملضخات الوقود؛ سلع الكترونية 
؛ مؤشر رقم عشوائي  ؛ آالت التصويت  ؛ عالمات هملني 
املقاييس؛  ؛  وزن  وأدوات  أجهزة  ؛  الكترونية  للمعدات 
الكهربائية،  األسالك  والصكوك؛  البصرية  األجهزة 
املقاومات الكهربائية ؛ جهاز التحكم عن بعد ، واأللياف 
كهربائي؛  جهاز  ؛  املصعد  التشغيل  جهاز  ؛  البصرية 
طفايات؛ جهاز حلام كهربائي، جهاز اإلشعاعية لألغراض 
الشخصي ضد  لالستخدام  احلماية  أجهزة  ؛  الصناعية 

احلوادث 

In Respect of: False coin detectors; facsimile machines; 
telephone apparatus; sound recording apparatus; mea-
suring instruments; electric switches; electric theft pre-
vention installations; spectacles; galvanic cells; electric 
flat irons; electric notice boards; mechanisms for coin-
operated apparatus; electronic agendas; cash regis-
ters; compact discs; cameras (photography); integrated 
circuits; animated cartoons; data processing appara-
tus; bar code readers; computer software (recorded); 
encoded magnetic cards; magnetic identity cards; in-
tegrated circuit cards (smart cards); apparatus to check 
franking; self-regulating fuel pumps; electronic tags for 
goods; hemline markers; plotters; dictating machines; 
voting machines; electronic random number indicator 
equipment; weighing apparatus and instruments; gaug-
es; optical apparatus and instruments; electric wires; 
electric resistances; remote control apparatus; optical 
fibers; elevator operating apparatus; electroplating ap-
paratus; extinguishers; electric welding apparatus; ra-
diological apparatus for industrial purposes; protection 
devices for personal use against accidents.

In the name of: China Unionpay Co., Ltdبأسم : تشاينا يونيون باي كو ليميتد. بأسم : تشاينا يونيون باي كو ليميتد. 

العنوان : منبر: 498 كيوشوجينج رود ، بيودونغ 201203 ، 
شانغهاي، الصني شانغهاي، الصني 

Address: No. 498 Guoshoujing Road, Pudong 201203, 
Shanghai, China

ت  ط3  الباسل  عمارة  اهللا  رام   : التبليغ  عنوان 
059769884

Address for Services:
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( 50 )

Trade Mark No.: 18600العالمة التجارية رقم : 18600

In Class: 25في الصنف : في الصنف : 25

Date: 18/01/2011التاريخ : 18/01/2011

In Respect of: Clothingمن اجل : املالبس . 

In the name of: i zone for import & export companyبأسم : شركة اي زون لالستيراد والتصدير م.خ.م 

Address: ramallah main st - tanouse 2 floorالعنوان : رام اهللا - الشارع الرئيسي - عمارة طنوس طالعنوان : رام اهللا - الشارع الرئيسي - عمارة طنوس ط1

:Address for Servicesعنوان التبليغ : مكتب احملامي نظمي ابو ميزر - مكتب احملامي نظمي ابو ميزر - رام اهللا - عمارة زيادة 

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام كلمةjeans ذات االستخدام العام 

مبعزل عن العالمة

       

( 51 )

Trade Mark No.: 18601العالمة التجارية رقم : 18601

In Class: 30في الصنف : 30

Date: 18/01/2011التاريخ : 18/01/2011

من اجل : النب وبدائل النب، الشاي والكاكاو، مشروب الشوكوالته، السكر، 
احلبوب،  من  املصنوعة  واملستحضرات  الدقيق  الساغو،  التابيوكا،  األرز، 
الشوكوالته،  الفطائر،  الكعك،  البسكويت،  اخلبز،  (الباستا)،  املعكرونة 
والعسل األسود،  العسل  واآليسكرمي،  املثلجة  واحللويات  الثلج  احللويات، 
املعدة  املنتجات  البهارات،  التوابل،  الصلصات،  واخلل،  واخلردل  امللح 

لإلستهالك واملكونة أساسا من البضائع سالفة الذكر. 

In Respect of: Coffee and coffee substitutes; tea, 
cocoa, drinking chocolate; sugar, rice, tapioca, 
sago; flour and preparations made from cereals; 
pasta; bread, biscuits, cakes, pastry; chocolate; 
confectionery; ice, ices and ice cream; honey, 
treacle; salt, mustard; vinegar; sauces; condi-
ments; spices; products prepared for consumption 
and consisting primarily of the aforesaid goods

In the name of: Mars, Incorporatedبأسم : مارس، انكوربوريتد 

 Address: 6885, Elm Street, McLEAN – Virginiaالعنوان : 6885، الم ستريت، مكلني، فرجينيا 3883-22101، أمريكا 
22101-3883, U.S.A.

:Address for Servicesعنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية- رام اللة - ص ب 858
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( 52 )

Trade Mark No.: 18602العالمة التجارية رقم : 18602

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 18/01/2011التاريخ : 18/01/2011

مشروب  والكاكاو،  الشاي  النب،  وبدائل  النب   : اجل  من 
الدقيق  الساغو،  التابيوكا،  األرز،  السكر،  الشوكوالته، 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب، املعكرونة (الباستا)، 
الشوكوالته،  الفطائر،  الكعك،  البسكويت،  اخلبز، 
العسل  واآليسكرمي،  املثلجة  واحللويات  الثلج  احللويات، 
والعسل األسود، امللح واخلردل واخلل، الصلصات، التوابل، 
واملكونة أساسا  املعدة لإلستهالك  املنتجات  البهارات، 

من البضائع سالفة الذكر. 

In Respect of: Coffee and coffee substitutes; tea, 
cocoa, drinking chocolate; sugar, rice, tapioca, 
sago; flour and preparations made from cereals; 
pasta; bread, biscuits, cakes, pastry; chocolate; 
confectionery; ice, ices and ice cream; honey, 
treacle; salt, mustard; vinegar; sauces; condi-
ments; spices; products prepared for consumption 
and consisting primarily of the aforesaid goods

In the name of: Mars, Incorporatedبأسم : مارس، انكوربوريتد 

22101- فرجينيا  الم ستريت، مكلني،   ،6885 : العنوان 
3883، أمريكا 

Address: 6885, Elm Street, McLEAN – Virginia 
22101-3883, U.S.A.

عنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية- رام اللة - ص 
ب 858

Address for Services:

       

( 53 )

Trade Mark No.: 18605العالمة التجارية رقم : 18605

In Class: 25في الصنف : في الصنف : 25

 Date: 25/01/2011التاريخ : 25/01/2011

In Respect of: Clothing, SHOESمن اجل : املالبس واالحذية 

-In the name of: SHAREKT SILKA ALSENA’AEH AL ESبأسم : شركة سلكا الصناعية االستثمارية 
TETHMARIEAH

Address: AL KHALIL - SHARE’ AL SALAMالعنوان : اخلليل - شارع السالم 

عنوان التبليغ : م. صالح اجلنيدي -اخلليل -راس اجلورة- تلفون 
2217433

Address for Services:
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( 54 ) 

Trade Mark No.: 18607العالمة التجارية رقم : 18607

 In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 26/01/2011التاريخ : 26/01/2011

من اجل : مشروبات اساسها القهوة, مشروبات اساسها 
اخلبز,  الشوكاالتة,  اليشمل  مبا  البسكويت   , الكاكاو 
لألكل,  سكاكر  الشوكاالته,  اليشمل  مبا  احمللى  الكعك 
اصطناعي,  بن  الكاكاو,  اساسها  مشروبات  القهوة, 
مشروبات  الشاي,  البوظة,  القهوة,  اساسها  مشروبات 

اساسها الشاي , الشاي املثلج. اساسها الشاي , الشاي املثلج. 

In Respect of: Beverages (Coffee-bases-); Beverages 
(Cocoa-based-); Biscuits not including chocolate; 
Bread; Buns; Candy for food;Coffee; Cocoa-based bev-
erages; Coffee(Artificial-); Coffee-based beverages; Ice 
cream; Tea; Tea-based beverages; Tea (Iced-)

 In the name of: OU-DEAN FOODS FACTORY CO., LTDبأسم : او-دين فودس فاكتوري كو., ال تي دي بأسم : او-دين فودس فاكتوري كو., ال تي دي 

انداستريال  بي-تو  اردي,  كونغ  هسني  نو.20,   : العنوان 
بارك, شانغ هوا هسني, تايوان 

Address: NO.20, HSIN KONG RD., PEI-TOU INDUSTRI-
AL PARK, CHANG HUA HSIEN, TAIWAN

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

Address for Services:

       

( 55 )

Trade Mark No.: 18610العالمة التجارية رقم : 18610

In Class: 43في الصنف : في الصنف : 43

Date: 26/01/2011التاريخ : 26/01/2011

حجز  خدمات  والبارات,  واملطاعم  الفنادق  خدمات   : اجل  من 
الغرف 

In Respect of: Hotel, bar and restaurant services; 
services for the reservation of rooms

بأسم : بارك هوسبيتاليتي ورلدوايد ال ال سي (ديالوير ليمتد 
ليابيليتي كومباني) ليابيليتي كومباني) 

In the name of: Park Hospitality Worldwide LLC (a 
Delaware Limited Liability Company)

مينابولس,   ,59159 ب  ص  باركويه,  كارلسون   : العنوان 
مينيسوتا 8249-55459, الواليات املتحدة االمريكية 

Address: Carlson Parkway, P.O. Box 59159, Min-
neapolis, Minnesota 55459-8249, U.S.A.

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

Address for Services:
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( 56 )

Trade Mark No.: 18611العالمة التجارية رقم : 18611

In Class: 2في الصنف : في الصنف : 2

Date: 26/01/2011التاريخ : 26/01/2011

املواد  اللك،  وطالء  والورنيش  الدهانات   : اجل  من 
احلافظة ضد تلف اخلشب, ملمعات اخلشب، املواد 

امللونة ، مثبتات األلوان 

In Respect of: Paints, varnishes, lacquers; pre-
servatives against deterioration of wood; wood 
glazes; colorants; mordants

كيه  اكسبورت  اوند  ام-  اميكس  ال-هاتو   : بأسم 
جي جي 

In the name of: El-Hato ImEx Im- und Export KG

-Address: Hagenweg 2e, 37081 Gottingen, Gerالعنوان : هاغينفيغ 2اي, 37081 غوتينغني, املانيا 
many

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

Address for Services:

اعطاء  عدم  مع  التسجيل  لطلب  مشروط  قبول 
HOLZLASURحق احلماية املطلق باستخدام كلمة

العام  ذات االستخدام  الوصفية  والعبارات  واالرقام 
مبعزل عن العالمة.

( 57 )

Trade Mark No.: 18612العالمة التجارية رقم : 18612

In Class: 2في الصنف : في الصنف : 2

Date: 26/01/2011التاريخ : 26/01/2011

املواد  اللك،  وطالء  والورنيش  الدهانات   : اجل  من 
احلافظة ضد تلف اخلشب, ملمعات اخلشب، املواد 

امللونة ، مثبتات األلوان 

In Respect of: Paints, varnishes, lacquers; pre-
servatives against deterioration of wood; wood 
glazes; colorants; mordants

كيه  اكسبورت  اوند  ام-  اميكس  ال-هاتو   : بأسم 
جي جي 

In the name of: El-Hato ImEx Im- und Export KG
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-Address: Hagenweg 2e, 37081 Gottingen, Gerالعنوان : هاغينفيغ 2اي, 37081 غوتينغني, املانيا 
many

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

Address for Services:

اعطاء  عدم  مع  التسجيل  لطلب  مشروط  قبول 
HOLZLASURحق احلماية املطلق باستخدام كلمة

ذات  والرسومات  الوصفية  والعبارات  واالرقام 
االستخدام العام مبعزل عن العالمة.االستخدام العام مبعزل عن العالمة.

       

( 58 )

Trade Mark No.: 18613العالمة التجارية رقم : 18613

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 26/01/2011التاريخ : 26/01/2011

In Respect of: Management of Real Estateمن اجل : خدمات ادارة العقارات 

بأسم : شركة االحتاد لالعمار واالستثمار 
املساهمة العامة احملدودة 

In the name of: Union Construction & Investment Co.

Address: P.O. Box: 4029 Ramallah, The West Bankالعنوان : ص ب: 4029 رام اهللا, الضفة الغربية  رام اهللا, الضفة الغربية 

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

Address for Services:

       

( 59 )

Trade Mark No.: 18614العالمة التجارية رقم : 18614

In Class: 36 في الصنف :  في الصنف : 36

Date: 26/01/2011التاريخ : 26/01/2011

من اجل : خدمات وكاالت العقارات, تثمني العقارات, 
اخلدمات  العقارات,  تاجير  العقارات,  سمسرة 

العقارية 

In Respect of: Real Estate agencies, Real Estate 
appraisal, Real Estate brokers, Leasing of Real 
Estate, Real Estate
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بأسم : شركة االحتاد لالعمار واالستثمار املساهمة 
العامة احملدودة 

In the name of: Union Construction & Investment 
Co.

 Address: P.O. Box: 4029 Ramallah, The Westالعنوان : ص ب: 4029 رام اهللا, الضفة الغربية 
Bank

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

Address for Services:

       

( 60 )

Trade Mark No.: 18624العالمة التجارية رقم : 18624

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 26/01/2011التاريخ : 26/01/2011

ومنتجات  والشوكوالته  احللويات   : اجل  من 
لصنع  ومستحضرات  واملعجنات  الشوكوالته 

املنتجات املذكورة اعاله. 

In Respect of: Confectionery, chocolate and choc-
olate products, pastries, preparations for making 
the aforementioned products

In the name of: August Storck KGبأسم : أوغست ستورك كيه جي بأسم : أوغست ستورك كيه جي 

-Address: Waldstrasse 27, D-13403 Berlin, Gerالعنوان : ولدشتراس 27، دي13403- برلني، املانيا 
many

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

Address for Services:

اعطاء  عدم  مع  التسجيل  لطلب  مشروط  قبول 
ORIGINALكلمة باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة.ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة.

( 61 )

Trade Mark No.: 18625العالمة التجارية رقم : 18625

In Class: 18في الصنف : في الصنف : 18

Date: 26/01/2011التاريخ : 26/01/2011
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هذه  من  املصنوعة  والبضائع  املقلد  واجللد  اجللد   : اجل  من 
املواد وغير مشمولة في أصناف أخرى وحقائب الرياضة جلميع 
الظهر  التخييم وحقائب  الرياضية وحقائب معدات  االهداف 
وحقائب  السفر  وحقائب  املدرسة  وحقائب  اليد  وحقائب 
اخلصر الشخصية وحقائب السفر وحقائب الرياضة وحقائب 
صغيرة  وحقائب  املراسلني  وحقائب  الكتب  وحقائب  الكتف 

لالوراق والوثائق الثبوتية واجلزادين واحملافظ. 

In Respect of: Leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials and not included in 
other classes, all purpose athletic and sports bags, duf-
fel bags, backpacks, handbags, school bags, luggage, 
fanny packs, travel bags, gym bags, shoulder bags, 
book bags, messenger bags, attaché cases, purses, 
and wallets.

In the name of: Collective Licensing International ,LLCبأسم : كولكتيف اليسنسينغ انترناشينال، ال ال سي. بأسم : كولكتيف اليسنسينغ انترناشينال، ال ال سي. 

باركواي،  إجنلوود   800 وعنوانها  ديالوير  من  شركة   : العنوان 
املتحدة  الواليات   ،80110 كولورادو  إجنلوود،  سي200-،  سوت 

االمريكية 

Address: a Delaware Limited Liability Company of 800 
Englewood Parkway, Suite C-200, Englewood, Colo-
rado 80110, U.S.A.

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

Address for Services:

       

( 62 )

Trade Mark No.: 18629العالمة التجارية رقم : 18629

In Class: 25في الصنف : في الصنف : 25

Date: 26/01/2011التاريخ : 26/01/2011

وتشمل  الرأس  وأغطية  واالحذية  املالبس   : اجل  من 
القمصان والشورتات واجلاكيتات واملعاطف والبنطلونات 
والبنطلونات  الفضفاضة  والقمصان  والسترات 
وأطقم  الفضفاضة  الرياضة  وأطقم  الفضفاضة 
االحماء ومالبس السباحة والكلسات واالحزمة وحماالت 
واالحذية  الرأسية  والعصبات  والقبعات  البنطلونات 
وجزمات  التمرين  وأحذية  العادية  واالحذية  الرياضية 

املشي ملسافات طويلة وجزمات املشي على اجلليد املشي ملسافات طويلة وجزمات املشي على اجلليد 

In Respect of: Clothing, footwear, and headgear, 
including shirts, shorts, jackets, coats, pants, 
sweaters, sweatshirts, sweatpants, sweatsuits, 
warm-up suits, swimwear, socks, belts, sus-
penders, hats, headbands, athletic shoes, casual 
shoes, exercise shoes, hiking boots, snowboard 
boots.

 In the name of: Collective Licensing Internationalبأسم : كولكتيف اليسنسينغ انترناشينال، ال ال سي. 
,LLC

العنوان : شركة من ديالوير وعنوانها 800 إجنلوود باركواي، 
الواليات   ،80110 كولورادو  إجنلوود،  سي200-،  سوت 

املتحدة االمريكية 

Address: a Delaware Limited Liability Company 
of 800 Englewood Parkway, Suite C-200, Engle-
wood, Colorado 80110, U.S.A.

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

Address for Services:
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( 63 )

Trade Mark No.: 18631العالمة التجارية رقم : 18631

In Class: 18في الصنف : في الصنف : 18

Date: 26/01/2011التاريخ : 26/01/2011

هذه  من  املصنوعة  والبضائع  املقلد  واجللد  اجللد   : اجل  من 
املواد وغير مشمولة في أصناف أخرى وحقائب الرياضة جلميع 
الظهر  التخييم وحقائب  الرياضية وحقائب معدات  االهداف 
وحقائب  السفر  وحقائب  املدرسة  وحقائب  اليد  وحقائب 
اخلصر الشخصية وحقائب السفر وحقائب الرياضة وحقائب 
صغيرة  وحقائب  املراسلني  وحقائب  الكتب  وحقائب  الكتف 

لالوراق والوثائق الثبوتية واجلزادين واحملافظ. 

In Respect of: Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other classes, 
all purpose athletic and sports bags, duffel bags, backpacks, 
handbags, school bags, luggage, fanny packs, travel bags, 
gym bags, shoulder bags, book bags, messenger bags, at-
taché cases, purses, and wallets.

In the name of: Collective Licensing International ,LLCبأسم : كولكتيف اليسنسينغ انترناشينال، ال ال سي. بأسم : كولكتيف اليسنسينغ انترناشينال، ال ال سي. 

سوت  باركواي،  إجنلوود   800 وعنوانها  ديالوير  من  شركة   : العنوان 
سي200-، إجنلوود، كولورادو 80110، الواليات املتحدة االمريكية 

Address: a Delaware Limited Liability Company of 800 En-
glewood Parkway, Suite C-200, Englewood, Colorado 80110, 
U.S.A.

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

  

( 64 ) 

Trade Mark No.: 18656العالمة التجارية رقم : 18656

في الصنف : في الصنف : 26
In Class: 26

Date: 01/02/2011التاريخ : 01/02/2011

من اجل : إبزميات االحزمة ومشابك لشعر النساء وربطات الشعر 
وأقواس الشعر وكليبسات الشعر وحلي الشعر ودبابيس الشعر 

وأشرطة الشعر وحماالت ربطات الفرس . 

In Respect of: Belt buckles, barrettes, hair bands, hair 
bows, hair clips, hair ornaments, hair pins, hair ribbons 
and ponytail holders.

In the name of: Express, LLCبأسم : إكسبرس، ال ال سي بأسم : إكسبرس، ال ال سي 

اكسبرس   1 ديالوير،  من  : شركة مساهمة محدودة  العنوان 
درايف، كولومبس، اوهايو 43230، الواليات املتحدة االمريكية 

Address: a Delaware limited liability company of 1 Ex-
press Drive, Columbus, Ohio 43230, United States of 
America

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

Address for Services:
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( 65 )

Trade Mark No.: 18657العالمة التجارية رقم : 18657

In Class: 9في الصنف : في الصنف : 9

Date: 01/02/2011التاريخ : 01/02/2011

.In Respect of: Sunglassesمن اجل : النظارات الشمسية. 

In the name of: Express, LLCبأسم : إكسبرس، ال ال سي بأسم : إكسبرس، ال ال سي 

1 ديالوير،  من  محدودة  مساهمة  شركة   : العنوان 
الواليات   ،43230 اوهايو  كولومبس،  درايف،  اكسبرس 

املتحدة االمريكية 

Address: a Delaware limited liability company of 
1 Express Drive, Columbus, Ohio 43230, United 
States of America

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

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

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

Address for Services:

( 66 )

Trade Mark No.: 18658العالمة التجارية رقم : 18658

In Class: 18في الصنف : في الصنف : 18

Date: 01/02/2011التاريخ : 01/02/2011

التجميل  مستحضرات  وحقائب  الظهر  حقائب   : اجل  من 
تباع فارغة وعلب مستحضرات التجميل تباع فارغة وحقائب 
معدات التخييم وحقائب اخلصر الشخصية وحقائب الرياضة 
فارغة  تباع  الزينة  ادوات  وحقائب  واجلزادين  اليد  وحقائب 

وحقائب نسائية حتمل باليد وحقائب السفر واحملافظ 

In Respect of: Backpacks, cosmetic bags sold 
empty, cosmetic cases sold empty, duffel bags, 
fanny packs, gym bags, handbags, purses, toi-
letry bags sold empty, tote bags, travel bags and 
wallets.

In the name of: Express, LLCبأسم : إكسبرس، ال ال سي بأسم : إكسبرس، ال ال سي 

اكسبرس   1 ديالوير،  من  : شركة مساهمة محدودة  العنوان 
درايف، كولومبس، اوهايو 43230، الواليات املتحدة االمريكية 

Address: a Delaware limited liability company of 
1 Express Drive, Columbus, Ohio 43230, United 
States of America

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

Address for Services:
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( 67)

Trade Mark No.: 18659العالمة التجارية رقم : 18659

In Class: 14في الصنف : في الصنف : 14

Date: 01/02/2011التاريخ : 01/02/2011

In Respect of: Jewelry and watches.من اجل : اوهرات والساعات. 

In the name of: Express, LLCبأسم : إكسبرس، ال ال سي بأسم : إكسبرس، ال ال سي 

1 ديالوير،  من  : شركة مساهمة محدودة  العنوان 
43230اكسبرس درايف، كولومبس، اوهايو 43230اكسبرس درايف، كولومبس، اوهايو 43230، الواليات 

املتحدة االمريكية 

Address: a Delaware limited liability company of
1 Express Drive, Columbus, Ohio 43230, United
States of America

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

:Address for Services

( 68 )

Trade Mark No.: 18660العالمة التجارية رقم : 18660

 In Class: 25في الصنف : في الصنف : 25

Date: 01/02/2011التاريخ : 01/02/2011

من اجل : املالبس وحتديدا االحزمة والسترات الفضفاضة والبلوزات 
والزنوبات  والفساتني  واملعاطف  والقبعات  والصداري  واجلزمات 
واجلاكيتات  والبندانات  والقبعات  واحلماالت  والعباءات  والقفازات 
نسائية  داخلية  ومالبس  الرقص  واثواب  الركض  وبدالت  واجلينز 
والبجامات  منفردا  واالبهام  االربعة معا  االصابع  تكسو  وقفازات 
والسراويل وكلسات النايلون النسائية واالثواب والصنادل وعباءات 
والشورتات  واالحذية  والقمصان  والشاالت  السباحة  مالبس 
اخلفيفة  واالحذية  واحلفايات  الفضفاضة  والبنطالونات  والتنانير 
واجلوارب  والكلسات  مطاطي  ونعل  غليظ  قماش  من  املصنوعة 
الفضفاضة  والقمصان  الفضفاضة  والسراويل  والبدالت 
والشباحات  واملايوهات  الرياضة  وبدالت  الفضفاضة  والشورتات 

وربطات العنق والبنطلونات واملالبس الداخلية واجليليهات 

In Respect of: Clothing, namely, belts, blazers, blouses, 
boots, bras, caps, coats, dresses, flip flops, gloves, 
gowns, halter tops, hats, headbands, jackets, jeans, 
jogging suits, leotards, lingerie, mittens, pajamas, 
pants, pantyhose, robes sandals, sarongs, scarves, 
shirts, shoes, shorts, skirts, slippers, sneakers, socks, 
stockings, suits, sweat pants, sweat shirts, sweat 
shorts, sweat suits, sweaters, swim suits, tank tops, 
ties, underwear and vests.

In the name of: Express, LLCبأسم : إكسبرس، ال ال سي بأسم : إكسبرس، ال ال سي 
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العنوان : شركة مساهمة محدودة من ديالوير، 1 اكسبرس درايف، 
كولومبس، اوهايو 43230، الواليات املتحدة االمريكية 

Address: a Delaware limited liability company of 1 Ex-
press Drive, Columbus, Ohio 43230, United States of 
America

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

Address for Services:

       

( 69 )

Trade Mark No.: 18661العالمة التجارية رقم : 18661

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 01/02/2011التاريخ : 01/02/2011

وخدمات  باملفرق  البيع  محالت  خدمات   : اجل  من 
كتالوغات البيع بالبريد وخدمات محالت البيع من خالل 
االنترنت وتشمل منتجات العناية الشخصية والنظارات 
والعلب  واحلقائب  والساعات  واوهرات  الشمسية 

والباكيتات واحملافظ واملالبس ولوازم الشعر والباكيتات واحملافظ واملالبس ولوازم الشعر 

In Respect of: Retail store services, mail order 
catalog services and on-line store services fea-
turing personal care products, sunglasses, jew-
elry, watches, bags, case, packs, wallets, clothing 
and hair accessories.

In the name of: Express, LLCبأسم : إكسبرس، ال ال سي بأسم : إكسبرس، ال ال سي 

1 ديالوير،  من  محدودة  مساهمة  شركة   : العنوان 
الواليات   ،43230 اوهايو  كولومبس،  درايف،  اكسبرس 

املتحدة االمريكية 

Address: a Delaware limited liability company of 
1 Express Drive, Columbus, Ohio 43230, United 
States of America

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

Address for Services:

       

( 70 )

Trade Mark No.: 18662العالمة التجارية رقم : 18662

In Class: 25في الصنف : في الصنف : 25

Date: 01/02/2011التاريخ : 01/02/2011
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والسترات  االحزمة  وحتديدا  املالبس   : اجل  من 
والقبعات  والصداري  واجلزمات  والبلوزات  الفضفاضة 
والعباءات  والقفازات  والزنوبات  والفساتني  واملعاطف 
واجلينز  واجلاكيتات  والبندانات  والقبعات  واحلماالت 
نسائية  داخلية  ومالبس  الرقص  واثواب  الركض  وبدالت 
منفردا  واالبهام  معا  االربعة  االصابع  تكسو  وقفازات 
النسائية  النايلون  وكلسات  والسراويل  والبجامات 
والشاالت  السباحة  مالبس  وعباءات  والصنادل  واالثواب 
والبنطالونات  والتنانير  والشورتات  واالحذية  والقمصان 
املصنوعة  اخلفيفة  واالحذية  واحلفايات  الفضفاضة 
واجلوارب  والكلسات  مطاطي  ونعل  غليظ  قماش  من 
والبدالت والسراويل الفضفاضة والقمصان الفضفاضة 
واملايوهات  الرياضة  وبدالت  الفضفاضة  والشورتات 
واملالبس  والبنطلونات  العنق  وربطات  والشباحات 

الداخلية واجليليهات 

In Respect of: Clothing, namely, belts, blazers, 
blouses, boots, bras, caps, coats, dresses, flip 
flops, gloves, gowns, halter tops, hats, head-
bands, jackets, jeans, jogging suits, leotards, lin-
gerie, mittens, pajamas, pants, pantyhose, robes 
sandals, sarongs, scarves, shirts, shoes, shorts, 
skirts, slippers, sneakers, socks, stockings, suits, 
sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, sweat 
suits, sweaters, swim suits, tank tops, ties, under-
wear and vests.

In the name of: Express, LLCبأسم : إكسبرس، ال ال سي بأسم : إكسبرس، ال ال سي 

1 ديالوير،  من  محدودة  مساهمة  شركة   : العنوان 
الواليات   ،43230 اوهايو  كولومبس،  درايف،  اكسبرس 

املتحدة االمريكية 

Address: a Delaware limited liability company of 
1 Express Drive, Columbus, Ohio 43230, United 
States of America

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

Address for Services:

       

( 71 )

Trade Mark No.: 18663العالمة التجارية رقم : 18663

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 01/02/2011التاريخ : 01/02/2011
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باجلملة  البيع  خدمات  التجارية؛  نشطة  األ  ادارة   : اجل  من 
توزيع  وعمليات  التسويق  وخدمات  البضائع  وتوريد  والتجزئة 
البضائع وباألخص؛ مالبس للرجال و النساء واالطفال، وحتديدا 
كنزات،  صوف،  باليز  املطر،  من  واق  فوتر،  قمصان  القمصان، 
جاكيتات  مترين،  بدالت  رياضية،  مالبس  شورتات،  خناقات، 
فساتني،  تنانير،  جينزات،  بناطيل،  رياضة،  جاكيتات  رسمية، 
جاكيتات  معاطف،  جاكيتات،  طويل،  فستان  اوفرهوالت، 
مالبس  شتاء،  مالبس  واقية،  معاطف  لف،  شاالت  مطر، 
مالبس  سباحة،  بدالت  قطعتني،  سباحة  مالبس  سباحة، 
بناطيل داخلية  نوم، مالبس حمام، بيجامات، مالبس داخلية، 
طويلة، احزمة، ربطات عنق، قبعات، طاقية صيفية، لفحات، 
جوارب،  مريول،  معصم،  ربطات  اذن،  اغطية  رأس،  ربطات 
للشاطئ،  احذية  طويلة،  احذية  احذية،  محبوكة،  جوارب 
صنادل، بابوج، كفوف، حماالت بناطيل، جميع انواع احلقائب . 
مستلزمات اطفال وباالخص عربات اطفال للسنوات االولى ، 
حقائب حفاظات ، مقاعد سيارة لالطفال، مستلزمات حمام 
االطفال، مواد تغذية ، مستلزمات غرف االطفال، العاب، اسرة 
وغيرها  دراجات  كراسي،  صناعية،  رضاعات  مناشف،  اطفال، 

من املنتجات ذات العالقة. 

In Respect of: Management of commercial ac-
tivities; wholesale and retail services, supply of 
goods and Marketing services and goods dis-
tribution activities Namely; Clothing for men, 
women and children, namely: shirts, sweatshirts, 
tank tops, sweaters, jerseys, turtle-necks, shorts, 
sweatpants, warm-up suits, blazers, sport coats, 
trousers, jeans, skirts, dresses, suits, overalls, 
jumpers, vests, jackets, coats, parkas, ponchos, 
overcoats, rainwear, swimwear; bikinis, swim 
trunks, sleepwear, bathrobes, pajamas, under-
wear, boxer shorts, belts, ties, hats, caps, visors, 
scarves, headbands, ear muffs, wristband, cloth 
bibs, ties, socks, hosiery, shoes, boots, sneakers, 
beach shoes, sandals, slippers, gloves, and sus-
penders, All types of luggage, Baby accessories, 
especially The First Years Wave Stroller, Diaper 
Bag , Car Seats, Bath & Potty, Feeding, Nurs-
ery ,Toys, baby cribs, towels, industrial bottles , 
chairs, bikes and other related Goods and Tools

 In the name of: Sharkat AL- Zahrieh Lel- Tejara oبأسم : شركة الزاهرية للتجارة واالستثمار 
El- Isthmar

 Address: Palestine, Al-Bireh , Baladi commercialالعنوان : فلسطني، البيرة ، مجمع بلدي التجاري 
tower.

Ittqan, AL-Bireh-AL-Bireh Commercial  : التبليغ  عنوان 
Center.Bldg 6th floor

Address for Services:

لطلب  مشروط  قبول  التسجيل  لطلب  مشروط  قبول 
باستخدام  املطلق  احلماية  حق  اعطاء  عدم  مع  التسجيل 

كلمةأزياء ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة

       

( 72)

Trade Mark No.: 18664العالمة التجارية رقم : 18664

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35
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Date: 01/02/2011التاريخ : 01/02/2011

باجلملة  البيع  خدمات  التجارية؛  نشطة  األ  ادارة   : اجل  من 
توزيع  وعمليات  التسويق  وخدمات  البضائع  وتوريد  والتجزئة 
البضائع وباألخص؛ مالبس للرجال و النساء واالطفال، وحتديدا 
كنزات،  صوف،  باليز  املطر،  من  واق  فوتر،  قمصان  القمصان، 
جاكيتات  مترين،  بدالت  رياضية،  مالبس  شورتات،  خناقات، 
فساتني،  تنانير،  جينزات،  بناطيل،  رياضة،  جاكيتات  رسمية، 
جاكيتات  معاطف،  جاكيتات،  طويل،  فستان  اوفرهوالت، 
مالبس  شتاء،  مالبس  واقية،  معاطف  لف،  شاالت  مطر، 
مالبس  سباحة،  بدالت  قطعتني،  سباحة  مالبس  سباحة، 
بناطيل داخلية  نوم، مالبس حمام، بيجامات، مالبس داخلية، 
طويلة، احزمة، ربطات عنق، قبعات، طاقية صيفية، لفحات، 
جوارب،  مريول،  معصم،  ربطات  اذن،  اغطية  رأس،  ربطات 
للشاطئ،  احذية  طويلة،  احذية  احذية،  محبوكة،  جوارب 
صنادل، بابوج، كفوف، حماالت بناطيل، جميع انواع احلقائب . 
مستلزمات اطفال وباالخص عربات اطفال للسنوات االولى ، 
حقائب حفاظات ، مقاعد سيارة لالطفال، مستلزمات حمام 
االطفال، مواد تغذية ، مستلزمات غرف االطفال، العاب، اسرة 
وغيرها  دراجات  كراسي،  صناعية،  رضاعات  مناشف،  اطفال، 

من املنتجات ذات العالقة. 

In Respect of: Management of commercial activities; 
wholesale and retail services, supply of goods and 
Marketing services and goods distribution activities 
Namely; Clothing for men, women and children, namely: 
shirts, sweatshirts, tank tops, sweaters, jerseys, turtle-
necks, shorts, sweatpants, warm-up suits, blazers, 
sport coats, trousers, jeans, skirts, dresses, suits, over-
alls, jumpers, vests, jackets, coats, parkas, ponchos, 
overcoats, rainwear, swimwear; bikinis, swim trunks, 
sleepwear, bathrobes, pajamas, underwear, boxer 
shorts, belts, ties, hats, caps, visors, scarves, head-
bands, ear muffs, wristband, cloth bibs, ties, socks, 
hosiery, shoes, boots, sneakers, beach shoes, sandals, 
slippers, gloves, and suspenders, All types of luggage, 
Baby accessories, especially The First Years Wave 
Stroller, Diaper Bag , Car Seats, Bath & Potty, Feeding, 
Nursery ,Toys, baby cribs, towels, industrial bottles , 
chairs, bikes and other related Goods and Tools

 -In the name of: Sharkat AL- Zahrieh Lel- Tejara o Elبأسم : شركة الزاهرية للتجارة واالستثمار 
Isthmar

.Address: Palestine, Al-Bireh , Baladi commercial towerالعنوان : فلسطني، البيرة ، مجمع بلدي التجاري 

Ittqan, AL-Bireh-AL-Bireh Commercial  : التبليغ  عنوان 
Center.Bldg 6th floor

Address for Services:

قبول مشروط لطلب التسجيل مع عدم اعطاء حق احلماية 
املطلق باستخدام كلمةأزياء ذات االستخدام العام مبعزل عن 

العالمة.

       

( 73 )

Trade Mark No.: 18669العالمة التجارية رقم : 18669

In Class: 11في الصنف : في الصنف : 11

Date: 02/02/2011التاريخ : 02/02/2011
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من اجل : سشوارات ، بويلرات ، طناجر كهربائية ، غاليات 
كهربائية ، افران غاز ، افران كهربائية ، ثالجات ، فريزرات ، 
تويسترات ، أجهزة تدفئة ( صوبات كهربائية ، صوبات غاز 
، صوبات كاز ) ادوات وقطع الغاز ) مفاتيح أمان ، برابيش 
، ساعات  ، ساعات غاز  الغاز  ، مواسير نحاس لنقل  غاز 

ضغط الغاز ، مرابط الغاز . 

In Respect of: HAIR DRYER , BOILER , ELECTRI-
CAL , COOKER , ELICTRICAL , KETTLE , ELEC-
TRICAL , OVEN , GAS ,OVEN , REFRIGERATOR 
, FREEZER , TWISTER , HEATING SYSTEM ( 
ELECTRICAL HEATING , GAS HEATING PETRO-
LEUM HEATING ) , GAS PARTIS & TOOLS ( SAF-
ITY KEY GAS GUTTER , COPPER GAS GUTTER , 
GAS CLOOCK , GAS PRESSURE )

 In the name of: SHAREKT BELMAR AL SENA’IYAHبأسم : شركة بلمار الصناعية االستثمارية 
AL ESTETHMARIAH

Address: BET LAHEM - ALODOHAالعنوان : بيت حلم - الدوحة 

Address for Services:   BET LAHEM - ALODOHAعنوان التبليغ : بيت حلم - الدوحة عنوان التبليغ : بيت حلم - الدوحة 

( 74 )

Trade Mark No.: 18674العالمة التجارية رقم : 18674

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 03/02/2011التاريخ : 03/02/2011

من اجل : مواد الصيدلة والطب البيطري واملواد الصحية– 
أغذية األطفال واملرضى– اللصق الطبية ومواد للتضميد 
املواد اخلاصة بحشوات األسنان– الشمع املستخدم في 
املستحضرات  واملعقمة-  املطهرة  املواد  األسنان-  طب 
اخلاصة بإبادة األعشاب واحلشرات الضارة- املستحضرات 

املضادة للطفيليات. 

In Respect of: Pharmaceutical, veterinary and san-
itary preparations; dietetic substances adapted for 
medical use, food for babies; plasters,materials 
for dressings; material for stopping teeth, dental 
wax;disinfectants; preparations for destroying ver-
min; fungicides,herbicides

-In the name of: SHARIKAT TARGET AL-ESTETHبأسم : شركة تارجت االستثمارية 
MARIYEH

العنوان : اخلليل - شارع عني ساره - تلفون : -2211133
02

Address: ALKHALIL - SHARE’ EIN SARAH - TEL 
:02-2211133

 : تلفون   - ساره  عني  شارع   - اخلليل   : التبليغ  عنوان 
2211133-02

Address for Services:   ALKHALIL - SHARE’ EIN 
SARAH - TEL :02-2211133
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( 75 )

Trade Mark No.: 18683العالمة التجارية رقم : 18683

In Class: 5\في الصنف : \في الصنف : 5

Date: 09/02/2011التاريخ : 09/02/2011

In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : مستحضرات صيدالنية 

In the name of: Eisai R&D Management Co., Ltdبأسم : إيساي أر أند دي منجمنت كو. ، ليمتد بأسم : إيساي أر أند دي منجمنت كو. ، ليمتد 

بونكيو- ، كويشيكاوا 4ـ تشومة،   6-10 : العنوان 
كو ، طوكيو 8088 – 122 ، اليابان 

Address: 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, 
Tokyo 112-8088, Japan

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم ص.ب 4472 البيرة 
- هاتف رقم 1/2989760

Address for Services:

       

( 76)

Trade Mark No.: 18684العالمة التجارية رقم : 18684

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 09/02/2011التاريخ : 09/02/2011

In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : مستحضرات صيدالنية 

.In the name of: Eisai R&D Management Co., Ltdبأسم : إيساي أر أند دي منجمنت كو. ، ليمتد بأسم : إيساي أر أند دي منجمنت كو. ، ليمتد 

بونكيو- ، كويشيكاوا 4ـ تشومة،   6-10 : العنوان 
كو ، طوكيو 8088 – 122 ، اليابان 

Address: 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, 
Tokyo 112-8088, Japan

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم ص.ب 4472 البيرة 
- هاتف رقم 1/2989760

Address for Services:

( 77 )

 Trade Mark No.: 18685العالمة التجارية رقم : 18685
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 In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 09/02/2011التاريخ : 09/02/2011

In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : مستحضرات صيدالنية 

.In the name of: Eisai R&D Management Co., Ltdبأسم : إيساي أر أند دي منجمنت كو. ، ليمتد بأسم : إيساي أر أند دي منجمنت كو. ، ليمتد 

بونكيو- ، كويشيكاوا 4ـ تشومة،   6-10 : العنوان 
كو ، طوكيو 8088 – 122 ، اليابان 

Address: 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, 
Tokyo 112-8088, Japan

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم ص.ب 4472 البيرة 
- هاتف رقم 1/2989760

Address for Services:

( 78 )

Trade Mark No.: 18686العالمة التجارية رقم : 18686

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 09/02/2011التاريخ : 09/02/2011

In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : مستحضرات صيدالنية 

.In the name of: Eisai R&D Management Co., Ltdبأسم : إيساي أر أند دي منجمنت كو. ، ليمتد بأسم : إيساي أر أند دي منجمنت كو. ، ليمتد 

العنوان : 10-6 ، كويشيكاوا 4ـ تشومة، بونكيو-
كو ، طوكيو 8088 – 122 ، اليابان 

Address: 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, 
Tokyo 112-8088, Japan

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم ص.ب 4472 البيرة 
- هاتف رقم 1/2989760

Address for Services:

(79)

Trade Mark No.: 18694العالمة التجارية رقم : 18694

In Class: 32في الصنف : في الصنف : 32

Date: 10/02/2011التاريخ : 10/02/2011
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من اجل : رحيق غير كحولي من الفاكهة، عصائر فاكهة، مياه 
متساوية  مشروبات  الصودا؛  ماء  معدنية،  مياه  [مشروبات]، 
التوتر؛ ماء مقطر (مشروبات)، ماء صافي (مشروبات)؛ مشروبات 

النباتات؛ مستحضرات لصنع املشروبات. 

In Respect of: Fruit nectars [non-alcoholic]; Fruit 
juices; water (beverages); Mineral water; Soda 
water; Isotonic beverages; Distilled water (bever-
ages); Pure water (beverages); plant beverages; 
preparations for making beverages.

 In the name of: BEIJING KASLY INVESTMENTبأسم : بيجينغ كاسلي انفستمنت ماناجمينت كو.، ليمتد. 
MANAGEMENT CO., LTD

العنوان : رووم 2101، سكاي بالزا، منبر 46 أف دونغزهيمينواي 
الصني  جمهورية  بيجينغ،  ديستريكت،  دونغتشينغ  ستريت، 

الشعبية. 

Address: ROOM 2101, SKY PLAZA, NO.46 OF 
DONGZHIMENWAI STREET, DONGCHENG DIS-
TRICT, BEIJING, P.R. CHINA

:Address for Servicesعنوان التبليغ : حمزة على بني عودة-طمون- نابلسعنوان التبليغ : حمزة على بني عودة-طمون- نابلس

       

(80)

Trade Mark No.: 18695العالمة التجارية رقم : 18695

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 10/02/2011التاريخ : 10/02/2011

من اجل : النب، مشروبات أساسها القهوة؛ مشروبات أساسها 
الشوكوالتة، الشاي، بدائل الشاي، مشروبات أساسها الشاي؛ 
طبية(،  ألغراض  )ليست  السائلة  املغذية  املواد  املثلج؛  الشاي 

مثلجات صاحلة لألكل، آيس كرمي. 

In Respect of: Coffee; coffee-based beverages; Choco-

late-base beverages; Tea; Tea substitute; Tea-base 

beverages; Ice tea; Nutrition liquid, not for medical 

purpose; Edible ices; Ice cream.

-In the name of: BEIJING KASLY INVESTMENT MANبأسم : بيجينغ كاسلي انفستمنت ماناجمينت كو.، ليمتد. 

AGEMENT CO., LTD

دونغزهيمينواي  أف   46 منبر  بالزا،  سكاي   ،2101 رووم   : العنوان 
الصني  جمهورية  بيجينغ،  ديستريكت،  دونغتشينغ  ستريت، 

الشعبية. 

Address: ROOM 2101, SKY PLAZA, NO.46 OF DONG-

ZHIMENWAI STREET, DONGCHENG DISTRICT, BEI-

JING, P.R. CHINA

:Address for Servicesعنوان التبليغ : حمزة على بني عودة-طمون- نابلس عنوان التبليغ : حمزة على بني عودة-طمون- نابلس 

( 81 )

Trade Mark No.: 18696العالمة التجارية رقم : 18696

In Class: 7في الصنف : في الصنف : 7
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Date: 10/02/2011التاريخ : 10/02/2011

محتوية  وسائط  التالف  املتحركة  االنطمة   : اجل  من 
واملتلف  املمزق  الورق  تدوير  واعادة  فكرية  ملكيات  على 
واملنتجات,  البيانات  من  االخرى  والنماذج  واملايكروفيلم 
واالوعية  االتالف  وسالسل  معدات  الضغط,  شاحنات 

اخلاصة بها 

In Respect of: Mobile destruction system for media con-
taining intellectual property and recycling of shredded 
and destroyed paper, microfilm and other forms of data 
and products, comprising trucks, shredding equipment 
and bins or related receptacles

In the name of: Professional Shredding Corporationبأسم : بروفيشينال شريدينغ كوربوريشن بأسم : بروفيشينال شريدينغ كوربوريشن 

 ,200 سويت  افنيو,  سينتشري   6790  : العنوان 
ميسيساوغا, ال5ان 2فيفي8 كندا 

Address: 6790 Century Avenue, Suite 200, Mississauga, 
L5N 2V8 Canada

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

Address for Services:

       

( 82 )

Trade Mark No.: 18697العالمة التجارية رقم : 18697

In Class: 39في الصنف : في الصنف : 39

Date: 10/02/2011التاريخ : 10/02/2011

واملايكروفيلم  والسجالت  الوثائق  تخزين  خدمات   : اجل  من 
واالشكال االخرى للبيانات والبضائع 

In Respect of: Storage services for documents, records,
microfilm and other forms of data and products

In the name of: Professional Shredding Corporationبأسم : بروفيشينال شريدينغ كوربوريشن 

العنوان : 6790 سينتشري افنيو, سويت 200, ميسيساوغا, 
ال5ان 2فيفي8 كندا 

Address: 6790 Century Avenue, Suite 200, Mississauga,
L5N 2V8 Canada

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

:Address for Services

       

( 83 )

Trade Mark No.: 18698العالمة التجارية رقم : 18698

In Class: 40في الصنف : في الصنف : 40
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Date: 10/02/2011التاريخ : 10/02/2011

من اجل : خدمات اتالف الوثائق والسجالت واملايكروفيلم 
وانتاج  تصنيع  والبضائع,  للبيانات  االخرى  واالشكال 
والسجالت  الوثائق  اتالف  و/او  لتخزين  واالنظمة  املعدات 
والبضائع,  للبيانات  االخرى  واالشكال  واملايكروفيلم 
واملتلف  املمزق  الورق  مجال  في  التدوير  اعادة  خدمات 
والبضائع,  للبيانات  االخرى  واالشكال  املايكروفيلم 

خدمات متزيق الوثائق املاخوذة من الشاحنات 

In Respect of: Destruction of documents, records, 
microfilm and other forms of data and products; 
fabrication and custom manufacture of equipment 
and systems for the storage and/or destruction of 
documents, records, microfilm and other forms 
of data, and products; recycling services in the 
area of shredded and destroyed paper, microfilm 
and other forms of data and products; document 
shredding services provided from a truck

-In the name of: Professional Shredding Corporaبأسم : بروفيشينال شريدينغ كوربوريشن 
tion

 ,200 سويت  افنيو,  سينتشري   6790  : العنوان 
ميسيساوغا, ال5ان 2فيفي8 كندا 

Address: 6790 Century Avenue, Suite 200, Missis-
sauga, L5N 2V8 Canada

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

Address for Services:

(84)

Trade Mark No.: 18699العالمة التجارية رقم : 18699

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 10/02/2011التاريخ : 10/02/2011

: الشوكوالته ومنتجات الشوكوالته احللوانية،  من اجل 
البسكويت  السكاكر،  احللوانية،  السكر  منتجات 
املعكرونة  املعكرونة،  الباستا،  الكعك،  انواعه)،  (بكافة 
السباغيتي،  الفورية،  العصائبية  املعكرونة  العصائبية، 
السلطة،  توابل  اخلبازة،  مسحوق  اخلميرة،  الشعيرية، 
املايونيز، اخلل، الكاتش اب والصلصات (التوابل)، املثلجات، 
البرثس  املثلج،  العجني  العجني اجلاهز للطبخ،  منتجات 
من  املصنوعة  غير  املثلجة  احللويات  البوظة،  املثلج، 
االلبان، احللويات املثلجة املصنوعة من الفواكه، احللويات 
املثلجة، القهوة ، الشاي، الكاكاو، السكر ، األرز، التابيوكا، 
الساجو، وما يقوم مقام القهوة، اخلبز، املعجنات، العسل، 
املصنوع  الطحني  اخلردل،  امللح،  املثلجات،  السكر،  دبس 

من احلبوب 

In Respect of: Chocolates and Chocolate Confection-
ery Products, Sugar Confectionery 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 parathas, 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



2011/10/2مجلة امللكية الصناعية

49

.In the name of: International Foodstuffs Coبأسم : الشركة العاملية للمواد الغذائية 

العربية  االمارات  الشارقة،   ،4115 ص.ب:   : العنوان 
املتحدة 

Address: P.O. Box: 4115, Sharjah, United Arab Emir-
ates

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

Address for Services:

       

(85)

Trade Mark No.: 18700العالمة التجارية رقم : 18700

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

Date: 10/02/2011التاريخ : 10/02/2011

من اجل : مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل 
املالبس، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي  في غسل وكي 
جتميل،  مستحضرات  عطرية،  وزيوت  عطور  صابون،  وكشط، 

غسول (لوشن) للشعر، منظفات أسنان. 

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

 In the name of: Hunca Kozmetik Sanayi Anonimبأسم : هونكا كوزميتيك صنايعي أنونيم سيركتي 
Sirketi.

إسطنبول،  سارير   12 رقم:  كاد.  هونكا  باهكيكوي   : العنوان 
تركيا. 

Address: Bahcekoy Hunca cad. No. 12 Sariyer, Is-
tanbul, Turkey. 

اللة - ص ب  رام  الفكرية-  للملكية  : سماس  التبليغ  عنوان 
858

Address for Services:

       

( 86 )

Trade Mark No.: 18701العالمة التجارية رقم : 18701

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

Date: 10/02/2011التاريخ : 10/02/2011
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من اجل : مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل 
املالبس، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي  في غسل وكي 
جتميل،  مستحضرات  عطرية،  وزيوت  عطور  صابون،  وكشط، 

غسول (لوشن) للشعر، منظفات أسنان. 

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

 In the name of: Hunca Kozmetik Sanayi Anonimبأسم : هونكا كوزميتيك صنايعي أنونيم سيركتي 
Sirketi.

إسطنبول،  سارير   12 رقم:  كاد.  هونكا  باهكيكوي   : العنوان 
تركيا. 

Address: Bahcekoy Hunca cad. No. 12 Sariyer, Is-
tanbul, Turkey.

اللة - ص ب  رام  الفكرية-  للملكية  : سماس  التبليغ  عنوان 
858

Address for Services:

       

( 87 )

Trade Mark No.: 18722العالمة التجارية رقم : 18722

In Class: 34في الصنف : في الصنف : 34

Date: 26/01/2011التاريخ : 26/01/2011

يستعملها  التي  واألدوات  املصنوع  او  اخلام  التبغ   : اجل  من 
املدخنون والكبريت، سجائر تبغ برحيق العسل (معسل) 

In Respect of: raw & manufactured tobacco, cigarettes, 
honey dew tobacco (moassel).

In the name of: Eastern Company, S.A.Eبأسم : الشركة الشرقية ( إيسترن كومباني )، ش.م.م بأسم : الشركة الشرقية ( إيسترن كومباني )، ش.م.م 

 Address: p. o. Box 1543, 450 Al Ahram Street, Gizaالعنوان : ص.ب.1543، 450 شارع االهرام ، اجليزة، مصر 
,Egypt.

عنوان التبليغ : مكتب احملامي احمد الصياد - رام اهللا، 
شارع الزهراء،عمارة الرموني،الطابق الثاني شارع الزهراء،عمارة الرموني،الطابق الثاني 

Address for Services:

( 88 )

Trade Mark No.: 18730العالمة التجارية رقم : 18730

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 16/02/2011التاريخ : 16/02/2011
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من اجل : بذور عباد الشمس وبذور القرع والبندق واجلوز 
والفول السوداني والفستق واللوز وبذور البطيخ والكاجو 

والبندق واجلوز املغطى. 

In Respect of: Sunflower seeds, pumpkin seeds, nuts, 
peanuts, pistachio, almonds, watermelon seeds, ca-
shew nuts, coated nuts.

.In the name of: Strauss Frito Lay Ltdبأسم : شتراوس فريتو الي مليتد. بأسم : شتراوس فريتو الي مليتد. 

 ،49517 تيكفا  بتاخ  ستريت،  هاسيفيم   49  : العنوان 
اسرائيل 

Address: 49 Hasivim Street, Petach Tikva 49517, Israel

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

Address for Services:

    

( 89)

Trade Mark No.: 18731العالمة التجارية رقم : 18731

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 16/02/2011التاريخ : 16/02/2011

من اجل : بذور عباد الشمس وبذور القرع والبندق واجلوز 
والفول السوداني والفستق واللوز وبذور البطيخ والكاجو 

والبندق واجلوز املغطى. 

In Respect of: Sunflower seeds, pumpkin seeds, 
nuts, peanuts, pistachio, almonds, watermelon 
seeds, cashew nuts, coated nuts.

.In the name of: Strauss Frito Lay Ltdبأسم : شتراوس فريتو الي مليتد. بأسم : شتراوس فريتو الي مليتد. 

 ،49517 تيكفا  بتاخ  ستريت،  هاسيفيم   49  : العنوان 
اسرائيل 

Address: 49 Hasivim Street, Petach Tikva 49517, 
Israel

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

Address for Services:

( 90 )

Trade Mark No.: 18734العالمة التجارية رقم : 18734

In Class: 25في الصنف : في الصنف : 25

Date: 17/02/2011التاريخ : 17/02/2011
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الرأس،  أغطية  بها  واملعني  واملالبس،  األحذية   : اجل  من 
األحزمة،  القفازات،  القبعات،  األوشحة،  للرقبة،  أغطية 
اجلوارب، املالبس احملبوكة، اجلوارب الطويلة، جوارب طويلة 

للركبة، املالبس الضيقة. 

In Respect of: Footwear and apparel, namely, 
headwear, neckwear, scarves, hats, gloves, belts, 
socks, hosiery, pantyhose, knee-high stockings, 
and tights.

(كانساس  انك.  ورلدوايد،  شوسورس  بيليس   : بأسم 
كوربوريشني) 

In the name of: Payless ShoeSource Worldwide, 
Inc. (a Kansas Corporation)

 ،202 ستريت  جاكسون  دبليو  اس   700  : العنوان 
جايهوك تاورز، توبيكا كانساس 66603، الواليات املتحدة 

األمريكية 

Address: 700 SW Jackson Ste. 202, Jayhawk 
Towers, Topeka Kansas 66603, USA

عنوان التبليغ : نادر جميل قمصية بيت ساحور- الضفة 
الغربية ص.ب. 182

Address for Services:

       

( 91 ) 

Trade Mark No.: 18735العالمة التجارية رقم : 18735

In Class: 33في الصنف : في الصنف : 33

Date: 17/02/2011التاريخ : 17/02/2011

 In Respect of: Alcoholic beverages (exceptمن اجل : املشروبات الكحولية (عدا البيرة) 
beers)

In the name of: V&S Vin & Sprit Aktiebolagبأسم : في اند اس فني اند سبريت أكتيبوالج بأسم : في اند اس فني اند سبريت أكتيبوالج 

97، ستوكهولم، السويد  Address: SE- 117 97 Stockholm, Swedenالعنوان : اس اي - العنوان : اس اي - 117

عنوان التبليغ : نادر جميل قمصية بيت ساحور- الضفة 
الغربية ص.ب. 182

Address for Services:

( 92)

Trade Mark No.: 18741العالمة التجارية رقم : 18741

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5
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Date: 21/02/2011التاريخ : 21/02/2011

In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : املستحضرات الصيدلية 

.In the name of: Theratechnologies Incبأسم : ثيراتكنولوجيز انك. 

العنوان : 2310 بول. الفريد-نوبل, مونتريال, كوبيك, 
اتش4اس 2بيبي4, كندا 

Address: 2310 boul. Alfred-Nobel, Montreal, Que-
bec, H4S 2B4, Canada

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

Address for Services:

( 93 )

Trade Mark No.: 18742العالمة التجارية رقم : 18742

In Class: 25في الصنف : في الصنف : 25

Date: 21/02/2011التاريخ : 21/02/2011

من اجل : املالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس 
واالحذية 

In Respect of: Clothing, footwear, headgear 
and shoes

بأسم : شركة جولف هورس التجارية الصناعية 
العادية العامة 

In the name of: Sharikat Golf Horse Altijariyeh 
Alsina’iyeh Al’adiyeh Al’ammah

 Address: P.O. Box: 161 Hebron, The Westالعنوان : ص ب: 161 اخلليل, الضفة الغربية 
Bank

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

Address for Services:

       

( 94 )

Trade Mark No.: 18743العالمة التجارية رقم : 18743

In Class: 11في الصنف : في الصنف : 11
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Date: 21/02/2011التاريخ : 21/02/2011

من اجل : اجهزة ومعدات التبريد, االت التبريد, مضخات 
الهواء,  تبريد  اجهزة  الهواء,  تكييف  اجهزة  التدفئة, 
الهواء,  مجففات  الهواء,  ترطيب  وزالة  ترطيب  اجهزة 
الهواء,  تسخني  اعادة  اجهزة  الهواء,  ترشيح  اجهزة 
بكل  التبخير  اجهزة  التبريد,  االت  التهوية,  معدات 
املبردات,  خلدمات  التبريد  وسوائل  والغاز  للهواء  انواعها 
والغاز  للهواء  انواعها  بكل  احلرارة  وناقالت  املكثفات 
وسوائل التبريد خلدمات املبردات, اوعية الرفوف, مبا فيها, 
خلدمات  املستخدمة  واملستقبالت  املركمات  الفواصل, 
التبريد, الصمامات املستخدمة خلدمات التبريد, املفرزات 
واجزائها, وحدات التبريد للماء ولتبريد السوائل االخرى, 

اجهزة صنع الثلج واجزائها 

In Respect of: Refrigeration apparatus and ma-
chines; refrigeration appliances; heat pumps; air 
conditioning apparatus; air cooling apparatus; air 
humidifiers and dehumidifiers; air driers; air filtra-
tion apparatus; air reheaters; ventilation apparatus; 
cooling appliances; evaporators of all types for air, 
gas, and liquid cooling for refrigeration services; 
condensers and heat exchangers of all types for 
air, gas and liquid for refrigeration services; shell 
vessels, namely separators, accumulators and re-
ceivers used in refrigeration services; valves as 
used in refrigeration services; freezers and parts 
thereof, chillers for water and other liquid cooling, 
ice making apparatus and parts thereof

 .In the name of: Petra Engineering Industries Coبأسم : شركة بترا للصناعات الهندسية 
Ltd.

Address: P.O. Box: 141351 Amman 11814, Jordanالعنوان : ص ب: 141351, عمان 11814, االردن 

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

Address for Services:

( 95 )

Trade Mark No.: 18744العالمة التجارية رقم : 18744

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 21/02/2011التاريخ : 21/02/2011

اللحوم   ،29 بالفئة  الواردة  األلبان  منتجات   : اجل  من 
اللحوم،  خالصات  والصيد،  الدواجن  وحلوم  واألسماك 
فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هالميات 
البيض  بالسكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  (جيلي) 
الصاحلة  والدهون  الزيوت  احلليب،  ومنتجات  واحلليب 

لألكل، السمنة بأنواعها، اجلنب. 

In Respect of: Dairy products included in Class 
29, meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegeta-
bles; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats; all kinds of ghee, 
cheese

In the name of: Green Land Group Companyبأسم : شركة جرين الند جروب ش.م.م بأسم : شركة جرين الند جروب ش.م.م 
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3-B الصناعية  املنطقة  رمضان  من  العاشر   : العنوان 
القطعة رقم 115، جمهورية مصر العرية 

Address: Industrial Area 3-B, Block 115, 10th Ra-
madan City, Egypt

عنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية- رام اللة - ص 
ب 858

Address for Services:

                                                                                                                                                             

( 96 )

Trade Mark No.: 18747العالمة التجارية رقم : 18747

In Class: 24في الصنف : في الصنف : 24

Date: 22/02/2011التاريخ : 22/02/2011

من اجل:احلرامات ،الشراشف،البياضات،املنسوجات
، حصر بالستيكية 

In Respect of: blanket; bed cover,table textile, plastic 
mat

احلرامات  الستيراد   2002 النسر  شركة   : بأسم 
والشراشف والتجارة العامة 

In the name of: alnaser 2002 for import the blan-
ket and bed cover and general trading co

Address: Hebron -dura -al -amery. strالعنوان : اخلليل - دورا شارع العمري ت:العنوان : اخلليل - دورا شارع العمري ت:2280036

العمري  شارع  دورا   - اخلليل   : التبليغ  عنوان 
ت:2280036

Address for Services:   Hebron -dura -al -amery. str

اعطاء  عدم  مع  التسجيل  لطلب  مشروط  قبول 
حق احلماية املطلق باستخدام الكلمات والعبارات 
الوصفية والرسومات واألرقام ذات االستخدام العام 

مبعزل عن العالمة

( 97 )

Trade Mark No.: 18748العالمة التجارية رقم : 18748

In Class: 36في الصنف : في الصنف : 36

Date: 23/02/2011التاريخ : 23/02/2011
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من اجل : التأمني ، الشؤون املالية ، الشؤون 
النقدية ، الشؤون العقارية . 

In Respect of: Insurance; activities , finance activities , 
cash activities , real estate activities

.In the name of: R.I.AND.BE.LITATWER W ALENSHATبأسم : شركة ار . اي اند . بي للتطوير واالنشاءات بأسم : شركة ار . اي اند . بي للتطوير واالنشاءات 

العنوان : رام اهللا - شارع االرسال - قرب شركة 
هونداي للسيارات هونداي للسيارات 

Address: RAMALLAH - AL-ERSAL STREET - NEAR . 
HONDAI COMPANY

عنوان التبليغ : رام اهللا - شارع االرسال - قرب 
شركة هونداي للسيارات شركة هونداي للسيارات 

Address for Services:   RAMALLAH - AL-ERSAL STREET 
- NEAR . HONDAI COMPANY

( 98 )

Trade Mark No.: 18749العالمة التجارية رقم : 18749

In Class: 43في الصنف : في الصنف : 43

Date: 23/02/2011التاريخ : 23/02/2011

من اجل : توفير املأكوالت واملشروبات ، توفير وسائل 
الراحة واملبيت املؤقت 

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

-In the name of: R.I.AND.BE.LITATWER W ALENبأسم : شركة ار . اي اند . بي للتطوير واالنشاءات 
SHAT.

شركة  قرب   - االرسال  شارع   - اهللا  رام   : العنوان 
هونداي للسيارات هونداي للسيارات 

Address: RAMALLAH - AL-ERSAL STREET - 
NEAR . HONDAI COMPANY

قرب   - االرسال  شارع   - اهللا  رام   : التبليغ  عنوان 
شركة هونداي للسياراتشركة هونداي للسيارات

Address for Services:   RAMALLAH - AL-ERSAL
STREET - NEAR . HONDAI COMPANY

( 99 )

Trade Mark No.: 18752العالمة التجارية رقم : 18752

In Class: 36في الصنف : في الصنف : 36

Date: 23/02/2011التاريخ : 23/02/2011
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إدارة  السكنية،  والشقق  العقارات  مكاتب   : اجل  من 
وكاالت  العقارات،  تثمني  الشقق،  تأجير  العقارات، 
العقارات، إدارة العمارات، التقييم املالي (العقارات)، وكالء 
تأجير  العقارات،  سمسرة  العقارات،  تأجير  اإلسكان، 

املكاتب (عقارات). 

In Respect of: Accommodation bureau (apart-
ments), Apartment house management, 
Apartments (Renting of__), Appraisal (Real 
estate__), Estate agencies (Real__), Estate 
management (Real__), Evaluation (finan-
cial_) (real estate), Housing agents, Leasing 
of real estate, Real estate brokers, Rental of 
offices (real estate).

اخلصوصية  املساهمة  العقارية  سما  شركة   : بأسم 
احملدودة 

In the name of: Sharekat Sama Al Aqareya Al 
Mosahema Al Khososyah Al Mahdoda

-Address: Sateh Marhaba – Al Bireh – Palesالعنوان : سطح مرحبا – البيرة - فلسطني 
tine

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة اجلرمق - مقابل 
مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services:

حق  اعطاء  عدم  مع  التسجيل  لطلب  مشروط  قبول 
real estateالعقارية كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية 

ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة.ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة.

(100)

Trade Mark No.: 18754العالمة التجارية رقم : 18754

In Class: 1في الصنف : في الصنف : 1

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

الصناعة  في  املستخدمة  الكيماوية  املواد   : اجل  من 
والزراعة  الفوتوغرافي  والتصوير  العلمية  والتجارب 
وفالحة البساتني وغرس الغابات ؛ الراتينجات اإلصطناعية 
غير املعاجلة ، البالستيك غير املعالج ؛ األسمدة ؛ مركبات 
املواد  املعادن؛  وحلام  ؛ مستحضرات سقي  احلرائق  إطفاء 
الكيماوية اخلاصة بحفظ املواد الغذائية ؛ مواد الدباغة ؛ 

املواد الالصقة املستخدمة في الصناعة. 

In Respect of: Chemicals used in industry, sci-
ence and photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; manures; fire extin-
guishing compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in 
industry.

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 



2011/10/2العـــدد الثالث

58

دارمشتاد   64293  ،  250 شتراسة  فرانكفورتر   : العنوان 
، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 Darm-
stadt, Germany

للملكية-البيرة-ص ب  : سابا وشركاهم  التبليغ  عنوان 
-4472هاتف 2989760

Address for Services:

العالمة تشتمل على اللون البرتقالي والبيج .العالمة تشتمل على اللون البرتقالي والبيج .

( 101)

Trade Mark No.: 18755العالمة التجارية رقم : 18755

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

؛  والبيطرية  الصيدلية  املستحضرات   : اجل  من 
مواد  ؛  الطبية  لألغـراض  املعدة  الصحية  املستحضرات 
 ، األطفال  أغذية   ، الطبي  لإلستعمال  املعدة  التغذية 
اللصوق الطبية (البالستر) ، مواد التضميد ، مواد حشو 
األسنان ، الشمع املستخدم في طب األسنان ؛ املطهرات 
، مستحضرات القضاء على الهوام ، مبيدات الفطريات 

، مبيدات األعشاب. 

In Respect of: Pharmaceutical and veterinary
preparations; sanitary preparations for medi-
cal purposes; dietetic substances adapted for
medical use, food for babies; plasters, materials
for dressings; material for stopping teeth, dental
wax; disinfectants, preparations for vermin; fun-
.gicides, herbicides

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

العنوان : فرانكفورتر شتراسة 250 ، 64293 دارمشتاد ، 
أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 Darm-
stadt, Germany

ب  للملكية-البيرة-ص  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
-4472هاتف 2989760

   :Address for Services

العالمة تشتمل على اللون البرتقالي والبيج.العالمة تشتمل على اللون البرتقالي والبيج.

( 102 )

Trade Mark No.: 18756العالمة التجارية رقم : 18756

In Class: 9في الصنف : في الصنف : 9
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Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

والفوتوغرافية  واملالحية  العلمية  واألدوات  األجهزة   : اجل  من 
والقياس  الوزن  وعدد  وأجهزة  والبصرية  والسينماتوغرافية 
وإنقاذ  (املراقبة)  والضبط  اإلشارات  وإرسال  األراضي  ومسح 
أو  حتويل  أو  فتح  أو  لوصل  وأدوات  أجهزة   ، والتعليم  احلياة 
تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية ، أجهزة 
تسجيل وإرسال وإستعادة الصوت أو الصور ، حامالت البيانات 
األتوماتيكية  البيع  آالت   ، التسجيل  إسطوانات   ، املمغنطة 
واألجهزة التي تعمل بوضع قطعة معدينة فيها ، مسجالت 
األلكترونية  واحلاسبات  املعدات   ، احلاسبة  اآلالت   ، النقد 

(الكمبيوتر) ملعاجلة البيانات ، أجهزة إطفاء احلرائق. 

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measur-
ing, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity; ap-
paratus 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, calculat-
ing machines, data processing equipment and comput-
.ers; fire-extinguishing apparatus

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

,Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadtالعنوان : فرانكفورتر شتراسة 250 ، 64293 دارمشتاد ، أملانيا 
Germany

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية-البيرة-ص ب -4472
هاتف 2989760

:Address for Services

العالمة تشتمل على اللون البرتقالي والبيج .العالمة تشتمل على اللون البرتقالي والبيج .

( 103 )

Trade Mark No.: 18757العالمة التجارية رقم : 18757

In Class: 16في الصنف : في الصنف : 16

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

املصنوعة  والبضائع  والكرتون  الورق   : اجل  من 
؛  أخرى)  فئات  ضمن  الواردة  (غير  املواد  هذه  من 
املطبوعات، مواد جتليد الكتب ؛ الصور الفوتوغرافية 
؛ القرطاسية ؛ املواد الالصقة ألغراض القرطاسية 
واألغراض املنزلية ؛ األدوات واللوازم اخلاصة بالفنانني 
، فرش التلوين ، اآلالت الكاتبة ومستلزمات املكاتب 
(عدا األثاث)؛ أدوات التهذيب والتعليم (عدا األجهزة) 
؛ املواد البالستيكية املستخدمة في الرزم والتغليف 
(غير الواردة ضمن فئات أخرى) ؛ احلروف املطبعية ؛ 

الكلشيهات. 

In Respect of: Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other class-
es; printed matter; book binding material; pho-
tographs; stationery; adhesives for stationery 
or household purposes; artists’ materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials for packag-
ing (not included in other classes); printers’ type; 
printing blocks.
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In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

64293  ،  250 شتراسة  فرانكفورتر   : العنوان 
دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 Darm-
stadt, Germany

للملكية-البيرة- وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
ص ب -4472هاتف 2989760

Address for Services:

العالمة تشتمل على اللون البرتقالي والبيج .العالمة تشتمل على اللون البرتقالي والبيج .

( 104 )

Trade Mark No.: 18758العالمة التجارية رقم : 18758

In Class: 42في الصنف : 42

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

القانوني  والتمثيل  القانونية  النصيحة  تقدمي   : اجل  من 
والبحث العلمي والصناعي ؛ تنمية وحتليل الدراسات العلمية 
وقت  وتأجير  البيانات  ملعاجلة  الكمبيوتر  ببرامج  املتعلقة 
النصح  وتقدمي  الطبية  األلكترونية  البيانات  لقواعد  الدخول 

العلمي واآلراء العلمية والتصميم والتنفيذ. 

In Respect of: Scientific and technological 
services and research and design relating 
thereto; industrial analysis and research ser-
vices; design and development of computer 
hardware and software. N/ 

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

 Address: Frankfurter Strasse 250, 64293العنوان : فرانكفورتر شتراسة 250 ، 64293 دارمشتاد ، أملانيا 
Darmstadt, Germany

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية-البيرة-ص ب -4472
هاتف 2989760

Address for Services:

العالمة تشتمل على اللون البرتقالي والبيج.

( 105 )

Trade Mark No.: 18759العالمة التجارية رقم : 18759

In Class: 1في الصنف : في الصنف : 1
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 Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

من اجل : املواد الكيماوية املستخدمة في الصناعة 
والتجارب العلمية والتصوير الفوتوغرافي والزراعة 
الراتينجات  ؛  الغابات  وغرس  البساتني  وفالحة 
اإلصطناعية غير املعاجلة ، البالستيك غير املعالج 
؛ األسمدة ؛ مركبات إطفاء احلرائق ؛ مستحضرات 
سقي وحلام املعادن؛ املواد الكيماوية اخلاصة بحفظ 
الالصقة  املواد  ؛  الدباغة  مواد  ؛  الغذائية  املواد 

املستخدمة في الصناعة. املستخدمة في الصناعة. 

In Respect of: Chemicals used in industry, sci-
ence and photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; manures; fire extin-
guishing compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in 
industry.

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

64293  ،  250 شتراسة  فرانكفورتر   : العنوان 
دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse

Darmstadt, Germany 64293 ,250

للملكية-البيرة- : سابا وشركاهم  التبليغ  عنوان 
ص ب -4472هاتف 2989760

Address for Services:

الغامق  االخضر  اللون  على  تشتمل  العالمة 
واالخضر الفاحت.

( 106 )

Trade Mark No.: 18760العالمة التجارية رقم : 18760

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

؛  والبيطرية  الصيدلية  املستحضرات   : اجل  من 
املستحضرات الصحية املعدة لألغـراض الطبية ؛ مواد 
 ، األطفال  أغذية   ، الطبي  لإلستعمال  املعدة  التغذية 
اللصوق الطبية (البالستر) ، مواد التضميد ، مواد حشو 
األسنان ، الشمع املستخدم في طب األسنان ؛ املطهرات 
، مستحضرات القضاء على الهوام ، مبيدات الفطريات 

، مبيدات األعشاب. 

In Respect of: Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medi-
cal use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants, preparations for vermin; fungicides, 
herbicides.

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 
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، 64293 دارمشتاد  : فرانكفورتر شتراسة 250  العنوان 
، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 Darm-
stadt, Germany

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية-البيرة-ص ب 
-4472هاتف 2989760

Address for Services:

واالخضر  الغامق  االخضر  اللون  على  تشتمل  العالمة 
الفاحت.

( 107 )

Trade Mark No.: 18761العالمة التجارية رقم : 18761

In Class: 7في الصنف : في الصنف : 7

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

من اجل : آالت وأدوات آلية ؛ سيارات ومحركات 
(باستثناء املركبات البرية) ؛ اقتران اجلهاز ونقل 

املكونات (ما عدا للمركبات البرية) ؛ األدوات 
الزراعية األخرى من ناحية تديرها ؛ حاضنات 

البيض. 

In Respect of: Machines and machine tools; mo-
tors and engines (except for land vehicles); ma-
chine coupling and transmission components (ex-
cept for land vehicles); agricultural implements 
other than hand-operated; incubators for eggs.

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

العنوان : فرانكفورتر شتراسة 250 ، 64293
دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 Darm-
stadt, Germany

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية-البيرة-
ص ب -4472هاتف 2989760

Address for Services:

العالمة تشتمل على اللون االخضر الغامق 
واالخضر الفاحت.

( 108 )

Trade Mark No.: 18762العالمة التجارية رقم : 18762

In Class: 9في الصنف : في الصنف : 9
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Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

واملالحية  العلمية  واألدوات  األجهزة   : اجل  من 
والبصرية  والسينماتوغرافية  والفوتوغرافية 
وأجهزة وعدد الوزن والقياس ومسح األراضي وإرسال 
اإلشارات والضبط (املراقبة) وإنقاذ احلياة والتعليم 
، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو حتويل أو تكثيف أو 
تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية ، أجهزة 
 ، الصور  أو  الصوت  وإستعادة  وإرسال  تسجيل 
حامالت البيانات املمغنطة ، إسطوانات التسجيل 
تعمل  التي  واألجهزة  األتوماتيكية  البيع  آالت   ،
 ، النقد  مسجالت   ، فيها  معدينة  قطعة  بوضع 
األلكترونية  واحلاسبات  املعدات   ، احلاسبة  اآلالت 
(الكمبيوتر) ملعاجلة البيانات ، أجهزة إطفاء احلرائق. 

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, pho-
tographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), 
life-saving and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; automat-
ic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and com-
puters; fire-extinguishing apparatus.

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

64293  ،  250 شتراسة  فرانكفورتر   : العنوان 
دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 Darm-
stadt, Germany

للملكية-البيرة- وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
ص ب -4472هاتف 2989760

Address for Services:

العالمة تشتمل على اللون الخضر الغامق واالخضر 
الفاحت.

( 109 )

Trade Mark No.: 18763العالمة التجارية رقم : 18763

In Class: 16في الصنف : في الصنف : 16

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011
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املصنوعة  والبضائع  والكرتون  الورق   : اجل  من 
؛  أخرى)  فئات  ضمن  الواردة  (غير  املواد  هذه  من 
املطبوعات، مواد جتليد الكتب ؛ الصور الفوتوغرافية 
؛ القرطاسية ؛ املواد الالصقة ألغراض القرطاسية 
واألغراض املنزلية ؛ األدوات واللوازم اخلاصة بالفنانني 
، فرش التلوين ، اآلالت الكاتبة ومستلزمات املكاتب 
(عدا األثاث)؛ أدوات التهذيب والتعليم (عدا األجهزة) 
؛ املواد البالستيكية املستخدمة في الرزم والتغليف 
(غير الواردة ضمن فئات أخرى) ؛ احلروف املطبعية ؛ 

الكلشيهات. 

In Respect of: Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other class-
es; printed matter; book binding material; pho-
tographs; stationery; adhesives for stationery 
or household purposes; artists’ materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials for packag-
ing (not included in other classes); printers’ type; 
printing blocks

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

64293  ،  250 شتراسة  فرانكفورتر   : العنوان 
دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 Darm-
stadt, Germany

للملكية-البيرة- وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
ص ب -4472هاتف 2989760

Address for Services:

الغامق  االخضر  اللون  على  تشتمل  العالمة 
واالخضر الفاحت.

( 110 )

Trade Mark No.: 18764العالمة التجارية رقم : 18764

In Class: 40في الصنف : في الصنف : 40

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

.In Respect of: Treatment of materialsمن اجل : خدمات معاجلة املواد . 

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

64293  ،  250 شتراسة  فرانكفورتر   : العنوان 
دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 
Darmstadt, Germany

للملكية-البيرة- وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
ص ب -4472هاتف 2989760

Address for Services:

الغامق  االخضر  اللون  على  تشتمل  العالمة 
واالخضر الفاحت.
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( 111)

Trade Mark No.: 18765العالمة التجارية رقم : 18765

In Class: 42في الصنف : في الصنف : 42

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

القانوني  والتمثيل  القانونية  النصيحة  تقدمي   : اجل  من 
والبحث العلمي والصناعي ؛ تنمية وحتليل الدراسات العلمية 
وقت  وتأجير  البيانات  ملعاجلة  الكمبيوتر  ببرامج  املتعلقة 
النصح  وتقدمي  الطبية  األلكترونية  البيانات  لقواعد  الدخول 

العلمي واآلراء العلمية والتصميم والتنفيذ. 

In Respect of: Scientific and technological ser-
vices and research and design relating thereto;
industrial analysis and research services; design
and development of computer hardware and soft-
/ware. N

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

-Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmالعنوان : فرانكفورتر شتراسة 250 ، 64293 دارمشتاد ، أملانيا 
stadt, Germany

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية-البيرة-ص ب -4472
هاتف 2989760

:Address for Services

العالمة تشتمل على اللون االخضر الغامق واالخضرالفاحت.

( 112 )

Trade Mark No.: 18766العالمة التجارية رقم : 18766

In Class: 1في الصنف : في الصنف : 1

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

من اجل : املواد الكيماوية املستخدمة 
في الصناعة والتجارب العلمية والتصوير 

الفوتوغرافي والزراعة وفالحة البساتني وغرس 
الغابات ؛ الراتينجات اإلصطناعية غير املعاجلة ، 

البالستيك غير املعالج ؛ األسمدة ؛ مركبات إطفاء 
احلرائق ؛ مستحضرات سقي وحلام املعادن؛ املواد 
الكيماوية اخلاصة بحفظ املواد الغذائية ؛ مواد 

الدباغة ؛ املواد الالصقة املستخدمة في الصناعة. الدباغة ؛ املواد الالصقة املستخدمة في الصناعة. 

In Respect of: Chemicals used in industry, sci-
ence and photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; manures; fire extin-
guishing compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in 
industry.
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In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

العنوان : فرانكفورتر شتراسة 250 ، 64293
دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 Darm-
stadt, Germany

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية-البيرة-
ص ب -4472هاتف 2989760

Address for Services:

العالمة تشتمل على اللون االزرق الغامق واالزرق 
الفاحت.

( 113 ) 

Trade Mark No.: 18767العالمة التجارية رقم : 18767

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

من اجل : املستحضرات الصيدلية والبيطرية ؛ 
املستحضرات الصحية املعدة لألغـراض الطبية 
؛ مواد التغذية املعدة لإلستعمال الطبي ، أغذية 

األطفال ، اللصوق الطبية (البالستر) ، مواد 
التضميد ، مواد حشو األسنان ، الشمع املستخدم 

في طب األسنان ؛ املطهرات ، مستحضرات 
القضاء على الهوام ، مبيدات الفطريات ، مبيدات 

األعشاب. 

In Respect of: Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medi-
cal purposes; dietetic substances adapted for 
medical use, food for babies; plasters, materi-
als for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants, preparations for 
vermin; fungicides, herbicides.

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

العنوان : فرانكفورتر شتراسة 250 ، 64293
دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 
Darmstadt, Germany

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية-البيرة-
ص ب -4472هاتف 2989760

Address for Services:

العالمة تشتمل على اللون االزرق الغامق واالزرق 
الفاحت.
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( 114 )

Trade Mark No.: 18768العالمة التجارية رقم : 18768

In Class: 7في الصنف : في الصنف : 7

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

ومحركات  سيارات  ؛  آلية  وأدوات  آالت   : اجل  من 
ونقل  اجلهاز  اقتران  ؛  البرية)  املركبات  (باستثناء 
املكونات (ما عدا للمركبات البرية) ؛ األدوات الزراعية 

األخرى من ناحية تديرها ؛ حاضنات البيض. 

In Respect of: Machines and machine tools;
motors and engines (except for land vehicles);
machine coupling and transmission compo-
nents (except for land vehicles); agricultural
implements other than hand-operated; incu-
bators for eggs

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

64293  ،  250 شتراسة  فرانكفورتر   : العنوان 
دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293
Darmstadt, Germany

للملكية-البيرة- وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
ص ب -4472هاتف 2989760

:Address for Services

واالزرق  الغامق  االزرق  اللون  على  تشتمل  العالمة 
الفاحت.

( 115 )

Trade Mark No.: 18769العالمة التجارية رقم : 18769

In Class: 9في الصنف : في الصنف : 9

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011
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والفوتوغرافية  واملالحية  العلمية  واألدوات  األجهزة   : اجل  من 
والقياس  الوزن  وعدد  وأجهزة  والبصرية  والسينماتوغرافية 
وإنقاذ  (املراقبة)  والضبط  اإلشارات  وإرسال  األراضي  ومسح 
أو  حتويل  أو  فتح  أو  لوصل  وأدوات  أجهزة   ، والتعليم  احلياة 
تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية ، أجهزة 
تسجيل وإرسال وإستعادة الصوت أو الصور ، حامالت البيانات 
األتوماتيكية  البيع  آالت   ، التسجيل  إسطوانات   ، املمغنطة 
واألجهزة التي تعمل بوضع قطعة معدينة فيها ، مسجالت 
األلكترونية  واحلاسبات  املعدات   ، احلاسبة  اآلالت   ، النقد 

(الكمبيوتر) ملعاجلة البيانات ، أجهزة إطفاء احلرائق. 

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, photo-

graphic, cinematographic, optical, weighing, measur-

ing, signalling, checking (supervision), life-saving and

teaching apparatus and instruments; apparatus and

instruments for conducting, switching, transforming,

accumulating, regulating or controlling electricity; ap-

paratus 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, calculat-

ing machines, data processing equipment and comput-

.ers; fire-extinguishing apparatus

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

,Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadtالعنوان : فرانكفورتر شتراسة 250 ، 64293 دارمشتاد ، أملانيا 

Germany

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية-البيرة-ص ب -4472
هاتف 2989760

:Address for Services

العالمة تشتمل على اللون االزرق الغامق واالزرق الفاحت.

( 116 )

Trade Mark No.: 18770العالمة التجارية رقم : 18770

In Class: 11في الصنف : في الصنف : 11

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

من اجل : أجهزة لإلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي 
والتبريد والتجفيف والتهوية وإمدادات املياه والغراض 

الصرف الصحي. الصرف الصحي. 

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

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

العنوان : فرانكفورتر شتراسة 250 ، 64293 دارمشتاد 
، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt,
Germany

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية-البيرة-ص ب 
-4472هاتف 2989760

:Address for Services

العالمة تشتمل على اللون االزرق الغامق واالزرق الفاحت.
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( 117 )

Trade Mark No.: 18771العالمة التجارية رقم : 18771

In Class: 16في الصنف : في الصنف : 16

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

املصنوعة  والبضائع  والكرتون  الورق   : اجل  من 
؛  أخرى)  فئات  ضمن  الواردة  (غير  املواد  هذه  من 
املطبوعات، مواد جتليد الكتب ؛ الصور الفوتوغرافية 
؛ القرطاسية ؛ املواد الالصقة ألغراض القرطاسية 
واألغراض املنزلية ؛ األدوات واللوازم اخلاصة بالفنانني 
، فرش التلوين ، اآلالت الكاتبة ومستلزمات املكاتب 
(عدا األثاث)؛ أدوات التهذيب والتعليم (عدا األجهزة) 
؛ املواد البالستيكية املستخدمة في الرزم والتغليف 
(غير الواردة ضمن فئات أخرى) ؛ احلروف املطبعية ؛ 

الكلشيهات. 

In Respect of: Paper, cardboard and goods 
made from these materials, not included in 
other classes; printed matter; book binding 
material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists’ 
materials; paint brushes; typewriters and of-
fice requisites (except furniture); instructional 
and teaching material (except apparatus); 
plastic materials for packaging (not includ-
ed in other classes); printers’ type; printing 
blocks

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

64293  ،  250 شتراسة  فرانكفورتر   : العنوان 
دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 
Darmstadt, Germany

للملكية-البيرة- وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
ص ب -4472هاتف 2989760

Address for Services:

واالزرق  الغامق  االزرق  اللون  على  تشتمل  العالمة 
الفاحت.

( 118 )

Trade Mark No.: 18772العالمة التجارية رقم : 18772

In Class: 40في الصنف : في الصنف : 40

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011
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In Respect of: Treatment of materials.من اجل : خدمات معاجلة املواد. 

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

العنوان : فرانكفورتر شتراسة 250 ، 64293
دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293
Darmstadt, Germany

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية-البيرة-
ص ب -4472هاتف 2989760

:Address for Services

العالمة تشتمل على اللون االزرق الغامق واالزرق 
الفاحت.

( 119 )

Trade Mark No.: 18773العالمة التجارية رقم : 18773

In Class: 42في الصنف : في الصنف : 42

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

والتمثيل  القانونية  النصيحة  تقدمي   : اجل  من 
تنمية  ؛  والصناعي  العلمي  والبحث  القانوني 
ببرامج  املتعلقة  العلمية  الدراسات  وحتليل 
الدخول  وقت  وتأجير  البيانات  ملعاجلة  الكمبيوتر 
لقواعد البيانات األلكترونية الطبية وتقدمي النصح 

العلمي واآلراء العلمية والتصميم والتنفيذ. العلمي واآلراء العلمية والتصميم والتنفيذ. 

In Respect of: Scientific and technological ser-
vices and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; design 
and development of computer hardware and soft-
ware. N/ 

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

64293  ،  250 شتراسة  فرانكفورتر   : العنوان 
دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 Darm-
stadt, Germany

للملكية-البيرة- وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
ص ب -4472هاتف 2989760

Address for Services:

واالزرق  الغامق  االزرق  اللون  على  تشتمل  العالمة 
الفاحت.
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( 120 )

Trade Mark No.: 18774العالمة التجارية رقم : 18774

In Class: 1في الصنف : في الصنف : 1

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

الصناعة  في  املستخدمة  الكيماوية  املواد   : اجل  من 
والزراعة  الفوتوغرافي  والتصوير  العلمية  والتجارب 
الراتينجات  ؛  الغابات  وغرس  البساتني  وفالحة 
؛  املعالج  غير  البالستيك   ، املعاجلة  غير  اإلصطناعية 
األسمدة ؛ مركبات إطفاء احلرائق ؛ مستحضرات سقي 
املواد  بحفظ  اخلاصة  الكيماوية  املواد  املعادن؛  وحلام 
الغذائية ؛ مواد الدباغة ؛ املواد الالصقة املستخدمة في 

الصناعة. 

In Respect of: Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; manures; fire extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations; chemical sub-
stances for preserving foodstuffs; tanning substances; 
adhesives used in industry.

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

، 64293 دارمشتاد  : فرانكفورتر شتراسة 250  العنوان 
، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, 
Germany

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية-البيرة-ص ب 
-4472هاتف 2989760

Address for Services

العالمة تشتمل على اللون اخلمري واالحمر.

( 121 )

Trade Mark No.: 18775العالمة التجارية رقم : 18775

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

من اجل : املستحضرات الصيدلية والبيطرية ؛ 
املستحضرات الصحية املعدة لألغـراض الطبية 
؛ مواد التغذية املعدة لإلستعمال الطبي ، أغذية 

األطفال ، اللصوق الطبية (البالستر) ، مواد 
التضميد ، مواد حشو األسنان ، الشمع املستخدم 

في طب األسنان ؛ املطهرات ، مستحضرات 
القضاء على الهوام ، مبيدات الفطريات ، مبيدات 

األعشاب. 

In Respect of: Pharmaceutical and veterinary prepa-
rations; sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic substances adapted for medical use, food for 
babies; plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants, preparations 
for vermin; fungicides, herbicides.
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 In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

العنوان : فرانكفورتر شتراسة 250 ، 64293
دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, 
Germany

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية-البيرة-
ص ب -4472هاتف 2989760

Address for Services:

العالمة تشتمل على اللون اخلمري واالحمر.العالمة تشتمل على اللون اخلمري واالحمر.

( 122 )

Trade Mark No.: 18776العالمة التجارية رقم : 18776

In Class: 7في الصنف : في الصنف : 7

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

ومحركات  سيارات  ؛  آلية  وأدوات  آالت   : اجل  من 
ونقل  اجلهاز  اقتران  ؛  البرية)  املركبات  (باستثناء 
املكونات (ما عدا للمركبات البرية) ؛ األدوات الزراعية 

األخرى من ناحية تديرها ؛ حاضنات البيض. 

In Respect of: Machines and machine tools; 
motors and engines (except for land vehicles); 
machine coupling and transmission compo-
nents (except for land vehicles); agricultural 
implements other than hand-operated; incu-
bators for eggs.

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

64293  ،  250 شتراسة  فرانكفورتر   : العنوان 
دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 
Darmstadt, Germany

للملكية-البيرة- وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
ص ب -4472هاتف 2989760

Address for Services:

العالمة تشتمل على اللون اخلمري واالحمر.العالمة تشتمل على اللون اخلمري واالحمر.

( 123 )

Trade Mark No.: 18777العالمة التجارية رقم : 18777

In Class: 9في الصنف : في الصنف : 9
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Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

والفوتوغرافية  واملالحية  العلمية  واألدوات  األجهزة   : اجل  من 
والقياس  الوزن  وعدد  وأجهزة  والبصرية  والسينماتوغرافية 
وإنقاذ  (املراقبة)  والضبط  اإلشارات  وإرسال  األراضي  ومسح 
أو  حتويل  أو  فتح  أو  لوصل  وأدوات  أجهزة   ، والتعليم  احلياة 
تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية ، أجهزة 
تسجيل وإرسال وإستعادة الصوت أو الصور ، حامالت البيانات 
األتوماتيكية  البيع  آالت   ، التسجيل  إسطوانات   ، املمغنطة 
واألجهزة التي تعمل بوضع قطعة معدينة فيها ، مسجالت 
األلكترونية  واحلاسبات  املعدات   ، احلاسبة  اآلالت   ، النقد 

(الكمبيوتر) ملعاجلة البيانات ، أجهزة إطفاء احلرائق. 

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measur-
ing, signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; ap-
paratus 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, calculat-
ing machines, data processing equipment and comput-
ers; fire-extinguishing apparatus.

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

 ,Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadtالعنوان : فرانكفورتر شتراسة 250 ، 64293 دارمشتاد ، أملانيا 
Germany

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية-البيرة-ص ب -4472
هاتف 2989760

Address for Services:

العالمة تشتمل على اللون اخلمري واالحمر.

( 124 )

Trade Mark No.: 18778العالمة التجارية رقم : 18778

In Class: 16في الصنف : في الصنف : 16

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

املصنوعة  والبضائع  والكرتون  الورق   : اجل  من 
؛  أخرى)  فئات  ضمن  الواردة  (غير  املواد  هذه  من 
املطبوعات، مواد جتليد الكتب ؛ الصور الفوتوغرافية 
؛ القرطاسية ؛ املواد الالصقة ألغراض القرطاسية 
واألغراض املنزلية ؛ األدوات واللوازم اخلاصة بالفنانني 
، فرش التلوين ، اآلالت الكاتبة ومستلزمات املكاتب 
(عدا األثاث)؛ أدوات التهذيب والتعليم (عدا األجهزة) 
؛ املواد البالستيكية املستخدمة في الرزم والتغليف 
(غير الواردة ضمن فئات أخرى) ؛ احلروف املطبعية ؛ 

الكلشيهات. 

In Respect of: Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other class-
es; printed matter; book binding material; pho-
tographs; stationery; adhesives for stationery 
or household purposes; artists’ materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials for packag-
ing (not included in other classes); printers’ type; 
printing blocks.
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In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

64293  ،  250 شتراسة  فرانكفورتر   : العنوان 
دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 Darm-
stadt, Germany

للملكية-البيرة- وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
ص ب -4472هاتف 2989760

Address for Services:اللون على  تشتمل  العالمة 
.اخلمري واالحمر

( 125 )

Trade Mark No.: 18779العالمة التجارية رقم : 18779

In Class: 40في الصنف : في الصنف : 40

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

.In Respect of: Treatment of materialsمن اجل : خدمات معاجلة املواد. 

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

العنوان : فرانكفورتر شتراسة 250 ، 64293
دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 
Darmstadt, Germany

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية-البيرة-
ص ب -4472هاتف 2989760

Address for Services:

العالمة تشتمل على اللون اخلمري واالحمر.العالمة تشتمل على اللون اخلمري واالحمر.
  

( 126 )

Trade Mark No.: 18780العالمة التجارية رقم : 18780

In Class: 42في الصنف : في الصنف : 42

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011
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والتمثيل  القانونية  النصيحة  تقدمي   : اجل  من 
تنمية  ؛  والصناعي  العلمي  والبحث  القانوني 
ببرامج  املتعلقة  العلمية  الدراسات  وحتليل 
الدخول  وقت  وتأجير  البيانات  ملعاجلة  الكمبيوتر 
لقواعد البيانات األلكترونية الطبية وتقدمي النصح 

العلمي واآلراء العلمية والتصميم والتنفيذ. العلمي واآلراء العلمية والتصميم والتنفيذ. 

In Respect of: Scientific and technological 
services and research and design relating 
thereto; industrial analysis and research ser-
vices; design and development of computer 
hardware and software. N/

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

64293  ،  250 شتراسة  فرانكفورتر   : العنوان 
دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 
Darmstadt, Germany

للملكية-البيرة- وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
ص ب -4472هاتف 2989760

Address for Services:

العالمة تشتمل على اللون اخلمري واالحمر .العالمة تشتمل على اللون اخلمري واالحمر .

( 127 )

Trade Mark No.: 18781العالمة التجارية رقم : 18781

In Class: 1في الصنف : في الصنف : 1

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

من اجل : املواد الكيماوية املستخدمة في الصناعة 
والتجارب العلمية والتصوير الفوتوغرافي والزراعة 
الراتينجات  ؛  الغابات  وغرس  البساتني  وفالحة 
اإلصطناعية غير املعاجلة ، البالستيك غير املعالج 
؛ األسمدة ؛ مركبات إطفاء احلرائق ؛ مستحضرات 
سقي وحلام املعادن؛ املواد الكيماوية اخلاصة بحفظ 
الالصقة  املواد  ؛  الدباغة  مواد  ؛  الغذائية  املواد 

املستخدمة في الصناعة. املستخدمة في الصناعة. 

In Respect of: Chemicals used in industry, sci-
ence and photography, as well as in agricul-
ture, horticulture and forestry; unprocessed 
artificial resins, unprocessed plastics; ma-
nures; fire extinguishing compositions; tem-
pering and soldering preparations; chemical 
substances for preserving foodstuffs; tanning 
substances; adhesives used in industry.

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

64293  ،  250 شتراسة  فرانكفورتر   : العنوان 
دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 
Darmstadt, Germany

للملكية-البيرة- وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
ص ب -4472هاتف 2989760

Address for Services:
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( 128 )

Trade Mark No.: 18782العالمة التجارية رقم : 18782

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

؛  والبيطرية  الصيدلية  املستحضرات   : اجل  من 
الطبية  لألغـراض  املعدة  الصحية  املستحضرات 
أغذية   ، الطبي  لإلستعمال  املعدة  التغذية  مواد  ؛ 
األطفال ، اللصوق الطبية (البالستر) ، مواد التضميد 
، مواد حشو األسنان ، الشمع املستخدم في طب 
على  القضاء  مستحضرات   ، املطهرات  ؛  األسنان 

الهوام ، مبيدات الفطريات ، مبيدات األعشاب. الهوام ، مبيدات الفطريات ، مبيدات األعشاب. 

In Respect of: Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medi-
cal use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants, preparations for vermin; fungicides, 
herbicides.

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

64293  ،  250 شتراسة  فرانكفورتر   : العنوان 
دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 Darm-
stadt, Germany

للملكية-البيرة- وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
ص ب -4472هاتف 2989760

Address for Services:

( 129 )

Trade Mark No.: 18783العالمة التجارية رقم : 18783

In Class: 7في الصنف : في الصنف : 7

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

ومحركات  سيارات  ؛  آلية  وأدوات  آالت   : اجل  من 
ونقل  اجلهاز  اقتران  ؛  البرية)  املركبات  (باستثناء 
املكونات (ما عدا للمركبات البرية) ؛ األدوات الزراعية 

األخرى من ناحية تديرها ؛ حاضنات البيض. 

In Respect of: Machines and machine tools; mo-
tors and engines (except for land vehicles); ma-
chine coupling and transmission components (ex-
cept for land vehicles); agricultural implements 
other than hand-operated; incubators for eggs.

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 
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64293  ،  250 شتراسة  فرانكفورتر   : العنوان 
دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 Darm-
stadt, Germany

للملكية-البيرة- وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
ص ب -4472هاتف 2989760

Address for Services:

       

( 130 )

Trade Mark No.: 18784العالمة التجارية رقم : 18784

In Class: 9في الصنف : في الصنف : 9

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

واملالحية  العلمية  واألدوات  األجهزة   : اجل  من 
والبصرية  والسينماتوغرافية  والفوتوغرافية 
وأجهزة وعدد الوزن والقياس ومسح األراضي وإرسال 
اإلشارات والضبط (املراقبة) وإنقاذ احلياة والتعليم 
، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو حتويل أو تكثيف أو 
تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية ، أجهزة 
 ، الصور  أو  الصوت  وإستعادة  وإرسال  تسجيل 
حامالت البيانات املمغنطة ، إسطوانات التسجيل 
تعمل  التي  واألجهزة  األتوماتيكية  البيع  آالت   ،
 ، النقد  مسجالت   ، فيها  معدينة  قطعة  بوضع 
األلكترونية  واحلاسبات  املعدات   ، احلاسبة  اآلالت 
(الكمبيوتر) ملعاجلة البيانات ، أجهزة إطفاء احلرائق. 

In Respect of: Scientific, nautical, survey-
ing, photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signalling, checking 
(supervision), life-saving and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus and instru-
ments for conducting, switching, transform-
ing, accumulating, regulating or controlling 
electricity; apparatus for recording, trans-
mission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; au-
tomatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equip-
ment and computers; fire-extinguishing appa-
ratus.

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

64293  ،  250 شتراسة  فرانكفورتر   : العنوان 
دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 
Darmstadt, Germany

للملكية-البيرة- وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
ص ب -4472هاتف 2989760

Address for Services:
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( 131 )

Trade Mark No.: 18785العالمة التجارية رقم : 18785

In Class: 11في الصنف : في الصنف : 11

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

من اجل : أجهزة لإلنارة والتدفئة وتوليد البخار 
والطهي والتبريد والتجفيف والتهوية وإمدادات 

املياه والغراض الصرف الصحي. 

In Respect of: Apparatus for lighting, heat-
ing, steam generating, cooking, refrigerating, 
drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes.

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

العنوان : فرانكفورتر شتراسة 250 ، 64293
دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 
Darmstadt, Germany

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية-البيرة-
ص ب -4472هاتف 2989760

Address for Services:

( 132 )

Trade Mark No.: 18786العالمة التجارية رقم : 18786

In Class: 16في الصنف : في الصنف : 16

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

املصنوعة  والبضائع  والكرتون  الورق   : اجل  من 
؛  أخرى)  فئات  ضمن  الواردة  (غير  املواد  هذه  من 
املطبوعات، مواد جتليد الكتب ؛ الصور الفوتوغرافية 
؛ القرطاسية ؛ املواد الالصقة ألغراض القرطاسية 
واألغراض املنزلية ؛ األدوات واللوازم اخلاصة بالفنانني 
، فرش التلوين ، اآلالت الكاتبة ومستلزمات املكاتب 
(عدا األثاث)؛ أدوات التهذيب والتعليم (عدا األجهزة) 
؛ املواد البالستيكية املستخدمة في الرزم والتغليف 
(غير الواردة ضمن فئات أخرى) ؛ احلروف املطبعية ؛ 

الكلشيهات. 

In Respect of: Paper, cardboard and goods 
made from these materials, not included in 
other classes; printed matter; book binding 
material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists’ 
materials; paint brushes; typewriters and of-
fice requisites (except furniture); instructional 
and teaching material (except apparatus); 
plastic materials for packaging (not includ-
ed in other classes); printers’ type; printing 
blocks.

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 
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64293  ،  250 شتراسة  فرانكفورتر   : العنوان 
دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 
Darmstadt, Germany

للملكية-البيرة- وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
ص ب -4472هاتف 2989760

Address for Services:

       

( 133 )

Trade Mark No.: 18787العالمة التجارية رقم : 18787

In Class: 40في الصنف : في الصنف : 40

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

.In Respect of: Treatment of materialsمن اجل : خدمات معاجلة املواد. 

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

العنوان : فرانكفورتر شتراسة 250 ، 64293
دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 
Darmstadt, Germany

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية-البيرة-
ص ب -4472هاتف 2989760

Address for Services:

( 134 ) 

Trade Mark No.: 18788العالمة التجارية رقم : 18788

In Class: 42في الصنف : في الصنف : 42

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

والتمثيل  القانونية  النصيحة  تقدمي   : اجل  من 
تنمية  ؛  والصناعي  العلمي  والبحث  القانوني 
ببرامج  املتعلقة  العلمية  الدراسات  وحتليل 
الدخول  وقت  وتأجير  البيانات  ملعاجلة  الكمبيوتر 
لقواعد البيانات األلكترونية الطبية وتقدمي النصح 

العلمي واآلراء العلمية والتصميم والتنفيذ. العلمي واآلراء العلمية والتصميم والتنفيذ. 

In Respect of: Scientific and technological 
services and research and design relating 
thereto; industrial analysis and research ser-
vices; design and development of computer 
hardware and software. N/

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 
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64293  ،  250 شتراسة  فرانكفورتر   : العنوان 
دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 
Darmstadt, Germany

للملكية-البيرة- وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
ص ب -4472هاتف 2989760

Address for Services:

       

( 135 )

Trade Mark No.: 18789العالمة التجارية رقم : 18789

In Class: 1في الصنف : في الصنف : 1

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

من اجل : املواد الكيماوية املستخدمة في الصناعة 
والتجارب العلمية والتصوير الفوتوغرافي والزراعة 
الراتينجات  ؛  الغابات  وغرس  البساتني  وفالحة 
اإلصطناعية غير املعاجلة ، البالستيك غير املعالج 
؛ األسمدة ؛ مركبات إطفاء احلرائق ؛ مستحضرات 
سقي وحلام املعادن؛ املواد الكيماوية اخلاصة بحفظ 
الالصقة  املواد  ؛  الدباغة  مواد  ؛  الغذائية  املواد 

املستخدمة في الصناعة. املستخدمة في الصناعة. 

In Respect of: Chemicals used in industry, sci-
ence and photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; manures; fire extin-
guishing compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in 
industry.

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

64293  ،  250 شتراسة  فرانكفورتر   : العنوان 
دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 Darm-
stadt, Germany

للملكية-البيرة- وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
ص ب -4472هاتف 2989760

Address for Services:

( 136 )

Trade Mark No.: 18790العالمة التجارية رقم : 18790

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011
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؛  والبيطرية  الصيدلية  املستحضرات   : اجل  من 
الطبية  لألغـراض  املعدة  الصحية  املستحضرات 
أغذية   ، الطبي  لإلستعمال  املعدة  التغذية  مواد  ؛ 
األطفال ، اللصوق الطبية (البالستر) ، مواد التضميد 
، مواد حشو األسنان ، الشمع املستخدم في طب 
على  القضاء  مستحضرات   ، املطهرات  ؛  األسنان 

الهوام ، مبيدات الفطريات ، مبيدات األعشاب. الهوام ، مبيدات الفطريات ، مبيدات األعشاب. 

In Respect of: Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medi-
cal use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants, preparations for vermin; fungicides, 
herbicides.

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

64293  ،  250 شتراسة  فرانكفورتر   : العنوان 
دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 Darm-
stadt, Germany

للملكية-البيرة- وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
ص ب -4472هاتف 2989760

Address for Services:

( 137 )

Trade Mark No.: 18791العالمة التجارية رقم : 18791

In Class: 1في الصنف : في الصنف : 1

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

من اجل : املواد الكيماوية املستخدمة في الصناعة 
والتجارب العلمية والتصوير الفوتوغرافي والزراعة 
الراتينجات  ؛  الغابات  وغرس  البساتني  وفالحة 
اإلصطناعية غير املعاجلة ، البالستيك غير املعالج 
؛ األسمدة ؛ مركبات إطفاء احلرائق ؛ مستحضرات 
سقي وحلام املعادن؛ املواد الكيماوية اخلاصة بحفظ 
الالصقة  املواد  ؛  الدباغة  مواد  ؛  الغذائية  املواد 

املستخدمة في الصناعة. 

In Respect of: Chemicals used in industry, sci-
ence and photography, as well as in agricul-
ture, horticulture and forestry; unprocessed 
artificial resins, unprocessed plastics; ma-
nures; fire extinguishing compositions; tem-
pering and soldering preparations; chemical 
substances for preserving foodstuffs; tanning 
substances; adhesives used in industry.

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

64293  ،  250 شتراسة  فرانكفورتر   : العنوان 
دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 
Darmstadt, Germany

للملكية-البيرة- وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
ص ب -4472هاتف 2989760

Address for Services:

واالزرق  الغامق  االزرق  اللون  على  تشتمل  العالمة 
الفاحت.
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( 138 )

Trade Mark No.: 18792العالمة التجارية رقم : 18792

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

؛  والبيطرية  الصيدلية  املستحضرات   : اجل  من 
؛ مواد  الطبية  املعدة لألغـراض  الصحية  املستحضرات 
 ، األطفال  أغذية   ، الطبي  لإلستعمال  املعدة  التغذية 
اللصوق الطبية (البالستر) ، مواد التضميد ، مواد حشو 
األسنان ، الشمع املستخدم في طب األسنان ؛ املطهرات 
، مستحضرات القضاء على الهوام ، مبيدات الفطريات 

، مبيدات األعشاب. 

In Respect of: Pharmaceutical and veterinary
preparations; sanitary preparations for medical
purposes; dietetic substances adapted for medi-
cal use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants, preparations for vermin; fungicides,
.herbicides

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

دارمشتاد   64293  ،  250 شتراسة  فرانكفورتر   : العنوان 
، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 Darm-
stadt, Germany

للملكية-البيرة-ص ب  : سابا وشركاهم  التبليغ  عنوان 
-4472هاتف 2989760

:Address for Services

العالمة تشتمل على اللون االزرق الغامق واالزرق الفاحت.

( 139 )

Trade Mark No.: 18793العالمة التجارية رقم : 18793

In Class: 7في الصنف : في الصنف : 7

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011
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ومحركات  سيارات  ؛  آلية  وأدوات  آالت   : اجل  من 
ونقل  اجلهاز  اقتران  ؛  البرية)  املركبات  (باستثناء 
املكونات (ما عدا للمركبات البرية) ؛ األدوات الزراعية 

األخرى من ناحية تديرها ؛ حاضنات البيض. 

In Respect of: Machines and machine tools;
motors and engines (except for land vehicles);
machine coupling and transmission compo-
nents (except for land vehicles); agricultural
implements other than hand-operated; incu-
.bators for eggs

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

64293  ،  250 شتراسة  فرانكفورتر   : العنوان 
دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293
Darmstadt, Germany

للملكية-البيرة- : سابا وشركاهم  التبليغ  عنوان 
ص ب -4472هاتف 2989760

Address for Services

واالزرق  الغامق  االزرق  اللون  على  تشتمل  العالمة 
الفاحت.

( 140 )

Trade Mark No.: 18794العالمة التجارية رقم : 18794

In Class: 11في الصنف : في الصنف : 11

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

البخار  وتوليد  والتدفئة  لإلنارة  أجهزة   : اجل  من 
وإمدادات  والتهوية  والتجفيف  والتبريد  والطهي 

املياه والغراض الصرف الصحي. املياه والغراض الصرف الصحي. 

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

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

64293  ،  250 شتراسة  فرانكفورتر   : العنوان 
دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 Darm-
stadt, Germany

للملكية-البيرة- وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
ص ب -4472هاتف 2989760

Address for Services:

واالزرق  الغامق  االزرق  اللون  على  تشتمل  العالمة 
الفاحت.
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( 141 )

Trade Mark No.: 18795العالمة التجارية رقم : 18795

In Class: 16في الصنف : في الصنف : 16

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

املواد  املصنوعة من هذه  والبضائع  والكرتون  الورق   : اجل  من 
(غير الواردة ضمن فئات أخرى) ؛ املطبوعات، مواد جتليد الكتب 
املواد الالصقة ألغراض  ؛  القرطاسية  ؛  الفوتوغرافية  ؛ الصور 
اخلاصة  واللوازم  األدوات  ؛  املنزلية  واألغراض  القرطاسية 
بالفنانني ، فرش التلوين ، اآلالت الكاتبة ومستلزمات املكاتب 
املواد  ؛  األجهزة)  (عدا  والتعليم  التهذيب  أدوات  األثاث)؛  (عدا 
الواردة  (غير  والتغليف  الرزم  في  املستخدمة  البالستيكية 

ضمن فئات أخرى) ؛ احلروف املطبعية ؛ الكلشيهات. 

In Respect of: Paper, cardboard and goods made from 
these materials, not included in other classes; printed 
matter; book binding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; art-
ists’ materials; paint brushes; typewriters and office 
requisites (except furniture); instructional and teach-
ing material (except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); printers’ 
type; printing blocks

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

 ,Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadtالعنوان : فرانكفورتر شتراسة 250 ، 64293 دارمشتاد ، أملانيا 
Germany

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية-البيرة-ص ب -4472
هاتف 2989760

Address for Services:

العالمة تشتمل على اللون االزرق الغامق واالزرق الفاحت.

( 142 )

Trade Mark No.: 18796العالمة التجارية رقم : 18796

In Class: 40في الصنف : في الصنف : 40

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

In Respect of: Treatment of materials.من اجل : خدمات معاجلة املواد. 

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

64293  ،  250 شتراسة  فرانكفورتر   : العنوان 
دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293
Darmstadt, Germany
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للملكية-البيرة- وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
ص ب -4472هاتف 2989760

:Address for Services

واالزرق  الغامق  االزرق  اللون  على  تشتمل  العالمة 
الفاحت

( 143 )

Trade Mark No.: 18797العالمة التجارية رقم : 18797

In Class: 42في الصنف : 42

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

القانوني  والتمثيل  القانونية  النصيحة  تقدمي   : اجل  من 
والبحث العلمي والصناعي ؛ تنمية وحتليل الدراسات العلمية 
وقت  وتأجير  البيانات  ملعاجلة  الكمبيوتر  ببرامج  املتعلقة 
النصح  وتقدمي  الطبية  األلكترونية  البيانات  لقواعد  الدخول 

العلمي واآلراء العلمية والتصميم والتنفيذ. 

In Respect of: Scientific and technological
services and research and design relating
thereto; industrial analysis and research ser-
vices; design and development of computer
/hardware and software. N

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293العنوان : فرانكفورتر شتراسة 250 ، 64293 دارمشتاد ، أملانيا 
Darmstadt, Germany

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية-البيرة-ص ب -4472
هاتف 2989760

:Address for Services

العالمة تشتمل على اللون االزرق الغامق واالزرق الفاحت.

( 144 )

Trade Mark No.: 18798العالمة التجارية رقم : 18798

In Class: 7في الصنف : في الصنف : 7

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011
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ومحركات  سيارات  ؛  آلية  وأدوات  آالت   : اجل  من 
ونقل  اجلهاز  اقتران  ؛  البرية)  املركبات  (باستثناء 
املكونات (ما عدا للمركبات البرية) ؛ األدوات الزراعية 

األخرى من ناحية تديرها ؛ حاضنات البيض. 

In Respect of: Machines and machine tools; 
motors and engines (except for land vehicles); 
machine coupling and transmission compo-
nents (except for land vehicles); agricultural 
implements other than hand-operated; incu-
bators for eggs.

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

العنوان : فرانكفورتر شتراسة 250 ، ص.ب 4119 ، 
دي ـدي ـ64271 دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, Postfach 
4119, D-64271 Darmstadt, Germany

للملكية-البيرة- وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
ص ب -4472هاتف 2989760

Address for Services:

( 145 )

Trade Mark No.: 18799العالمة التجارية رقم : 18799

In Class: 9في الصنف : في الصنف : 9

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

والفوتوغرافية  واملالحية  العلمية  واألدوات  األجهزة   : اجل  من 

والقياس  الوزن  وعدد  وأجهزة  والبصرية  والسينماتوغرافية 

وإنقاذ  (املراقبة)  والضبط  اإلشارات  وإرسال  األراضي  ومسح 

احلياة والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو حتويل أو تكثيف 

أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية ، أجهزة تسجيل 

وإرسال وإستعادة الصوت أو الصور ، حامالت البيانات املمغنطة 

، إسطوانات التسجيل ، آالت البيع األتوماتيكية واألجهزة التي 

اآلالت   ، النقد  مسجالت   ، فيها  معدينة  قطعة  بوضع  تعمل 

ملعاجلة  (الكمبيوتر)  األلكترونية  واحلاسبات  املعدات   ، احلاسبة 

البيانات ، أجهزة إطفاء احلرائق. 

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measur-
ing, signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; ap-
paratus 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, calculat-
ing machines, data processing equipment and comput-
ers; fire-extinguishing apparatus.

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

العنوان : فرانكفورتر شتراسة 250 ، ص.ب 4119 ، دي ـ64271

دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, Postfach 4119, D-
64271 Darmstadt, Germany

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

هاتف 2989760

Address for Services:
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( 146 )

Trade Mark No.: 18800العالمة التجارية رقم : 18800

In Class: 11في الصنف : في الصنف : 11

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

من اجل : أجهزة لإلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي 
والغراض  املياه  وإمدادات  والتهوية  والتجفيف  والتبريد 

الصرف الصحي. 

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

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

دي   ،  4119 ص.ب   ،  250 شتراسة  فرانكفورتر   : العنوان 
ـ64271 دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, Postfach 4119, 
D-64271 Darmstadt, Germany

للملكية-البيرة-ص ب  : سابا وشركاهم  التبليغ  عنوان 
-4472هاتف 2989760

Address for Services

( 147 )

Trade Mark No.: 18801العالمة التجارية رقم : 18801

In Class: 16في الصنف : في الصنف : 16

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

املواد  املصنوعة من هذه  والبضائع  والكرتون  الورق   : اجل  من 
(غير الواردة ضمن فئات أخرى) ؛ املطبوعات، مواد جتليد الكتب 
املواد الالصقة ألغراض  ؛  القرطاسية  ؛  الفوتوغرافية  ؛ الصور 
اخلاصة  واللوازم  األدوات  ؛  املنزلية  واألغراض  القرطاسية 
بالفنانني ، فرش التلوين ، اآلالت الكاتبة ومستلزمات املكاتب 
املواد  ؛  األجهزة)  (عدا  والتعليم  التهذيب  أدوات  األثاث)؛  (عدا 
الواردة  (غير  والتغليف  الرزم  في  املستخدمة  البالستيكية 

ضمن فئات أخرى) ؛ احلروف املطبعية ؛ الكلشيهات 
الواردة  (غير  والتغليف  الرزم  في  املستخدمة  البالستيكية 

ضمن فئات أخرى) ؛ احلروف املطبعية ؛ الكلشيهات 
الواردة  (غير  والتغليف  الرزم  في  املستخدمة  البالستيكية 

In Respect of: Paper, cardboard and goods made from 
these materials, not included in other classes; printed 
matter; book binding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; art-
ists’ materials; paint brushes; typewriters and office 
requisites (except furniture); instructional and teach-
ing material (except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); printers’ 
type; printing blocks.

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

العنوان : فرانكفورتر شتراسة 250 ، ص.ب 4119 ، دي ـ64271
دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, Postfach 4119, D-
64271 Darmstadt, Germany

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية-البيرة-ص ب -4472
هاتف 2989760

Address for Services:
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( 148 )

Trade Mark No.: 18802العالمة التجارية رقم : 18802

In Class: 40في الصنف : 40

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

.In Respect of: Treatment of materialsمن اجل : خدمات معاجلة املواد. 

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

العنوان : فرانكفورتر شتراسة 250 ، ص.ب 4119 ، دي ـ64271
دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, Postfach 
4119, D-64271 Darmstadt, Germany

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية-البيرة-ص ب -4472
هاتف 2989760

Address for Services:

( 149 )

Trade Mark No.: 18803العالمة التجارية رقم : 18803

In Class: 42في الصنف : 42

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

القانوني  والتمثيل  القانونية  النصيحة  تقدمي   : اجل  من 
والبحث العلمي والصناعي ؛ تنمية وحتليل الدراسات العلمية 
وقت  وتأجير  البيانات  ملعاجلة  الكمبيوتر  ببرامج  املتعلقة 
النصح  وتقدمي  الطبية  األلكترونية  البيانات  لقواعد  الدخول 

العلمي واآلراء العلمية والتصميم والتنفيذ. 

In Respect of: Scientific and technological
services and research and design relating
thereto; industrial analysis and research ser-
vices; design and development of computer
.hardware and software

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

العنوان : فرانكفورتر شتراسة 250 ، ص.ب 4119 ، دي ـ64271
دارمشتاد ، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, Postfach
4119, D-64271 Darmstadt, Germany

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية-البيرة-ص ب -4472
هاتف 2989760

:Address for Services



2011/10/2مجلة امللكية الصناعية

89

( 150 )

Trade Mark No.: 18804العالمة التجارية رقم : 18804

In Class: 9في الصنف : في الصنف : 9

Date: 27/02/2011التاريخ : 27/02/2011

والفوتوغرافية  واملالحية  العلمية  واألدوات  األجهزة   : اجل  من 
والسينماتوغرافية والبصرية وأجهزة وعدد الوزن والقياس ومسح األراضي 
وأدوات  ، أجهزة  والتعليم  احلياة  وإنقاذ  (املراقبة)  والضبط  وإرسال اإلشارات 
الطاقة  في  التحكم  أو  تنظيم  أو  تكثيف  أو  حتويل  أو  فتح  أو  لوصل 
الكهربائية ، أجهزة تسجيل وإرسال وإستعادة الصوت أو الصور ، حامالت 
البيانات املمغنطة ، إسطوانات التسجيل ، آالت البيع األتوماتيكية واألجهزة 
التي تعمل بوضع قطعة معدينة فيها ، مسجالت النقد ، اآلالت احلاسبة ، 
املعدات واحلاسبات األلكترونية (الكمبيوتر) ملعاجلة البيانات ، أجهزة إطفاء 

احلرائق. 

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for conducting, switch-
ing, transforming, accumulating, regulating or controlling elec-
tricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, recording discs; au-
tomatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, data process-
ing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus.

In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. بأسم : ميرك كي. جي. إيه . إيه. 

دارمشتاد  ـ64271  دي   ،  4119 ص.ب   ،  250 شتراسة  فرانكفورتر   : العنوان 

، أملانيا 

Address: Frankfurter Strasse 250, Postfach 4119, D-64271 
Darmstadt, Germany

:Address for Servicesعنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية-البيرة-ص ب -4472هاتف 2989760

العالمة تشتمل على اللون االزرق الغامق واالزرق الفاحت.

( 151 )

Trade Mark No.: 18816العالمة التجارية رقم : 18816

In Class: 35في الصنف : 35

Date: 28/02/2011التاريخ : 28/02/2011

In Respect of: distribution of samplesمن اجل : توزيع العينات 

التجميلية  للمستحضرات  كوزماتكس  اس  ام  شركة   : بأسم 
املساهمة اخلصوصية احملدودة . 

In the name of: sharket m s cosmetics lal mstah-
darat altajmelya

Address: alquds - jabal alzyton - sharee salman alfarseالعنوان : القدس - جبل الزيتون - شارع سلمان الفارسي / رقم ( العنوان : القدس - جبل الزيتون - شارع سلمان الفارسي / رقم ( 28 ) 

ناصر  عمارة   - اهللا  رام  ابو صبيح-  عماد  احملامي   : التبليغ  عنوان 
مقابل بوظة ركب 

Address for Services:
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( 152 )

Trade Mark No.: 18817العالمة التجارية رقم : 18817

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 28/02/2011التاريخ : 28/02/2011

In Respect of: DISTRIBUTION OF SAMPLESمن اجل : توزيع العينات من اجل : توزيع العينات 

بأسم : شركة ام اس كوزماتكس للمستحضرات 
التجميلية املساهمة اخلصوصية احملدودة . 

In the name of: sharket m s cosmetics lal mstah-
darat altajmelya

سلمان  شارع   - الزيتون  جبل   - القدس   : العنوان 
الفارسي / رقم ( الفارسي / رقم ( 28 ) 

Address: alquds - jabal alzyton - sharee salman 
alfarse

عنوان التبليغ : احملامي عماد ابو صبيح-رام اهللا - عمارة 
ناصر مقابل بوظة ركب 

Address for Services:

( 153 )

Trade Mark No.: 18818العالمة التجارية رقم : 18818

In Class: 36في الصنف : 36

Date: 28/02/2011التاريخ : 28/02/2011

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: Omar Ismail Abdulqader Saبأسم : عمر اسماعيل عبدالقادر سماره 
mara

-Address: P.O. Box 43727 Hawally 32052, Kuالعنوان : ص ب 43727 حولي 32052, الكويت 
wait

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

Address for Services:

: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها  مالحظة 
والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

الوصفية ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة
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( 154 )

Trade Mark No.: 18829العالمة التجارية رقم : 18829

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 01/03/2011التاريخ : 01/03/2011

ومماثالت  واالرز  والسكر  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
احلبوب  من  املصنوعة  واملستحضرات  والدقيق  القهوة 
املستعملة  والرشوش  واحللوى  والكعك  والبسكويت  واخلبز 
وامللح  اخلبز  ومسحوق  واخلميرة  والدبس  والعسل  لتجميدها 
واخلردل والفلفل واخلل والصلصة والبهارات والتوابل واجلليد ، 

وكل ما يحتويه صنف 30 . 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, and 
mmalhlat coffee , flour and preparations made 
from cereals , bread , biscuits , cakes , sweets 
and alrchoc used for freezing , honey , molasses 
, yeast , baking powder , salt , mustard , pepper , 
vinegar , sauces and condiments , spices , ice and 
everything in it class 30.

In the name of: zahi hammad odeh azazmaبأسم : زاهي حماد عوده عزازمه بأسم : زاهي حماد عوده عزازمه 

 : /جوال  صور  كفر   - طولكرم   - فلسطني   : العنوان 
0599788339

Address: palestine - tulkarem - kafr sur

 : /جوال  صور  كفر   - طولكرم   - فلسطني   : التبليغ  عنوان 
0599788339

Address for Services:   palestine - tulkarem - kafr 
sur

( 155 )

Trade Mark No.: 18832العالمة التجارية رقم : 18832

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

Date: 02/03/2011التاريخ : 02/03/2011

In Respect of: substance for cleaningمن اجل  : مستحضرات مواد التنظيف 

 In the name of: hussain mohammad hussain solimiaبأسم : حسني محمد حسني سليمية 

Address for Services:   ithna- hebronعنوان التبليغ : اخلليل- اذنا- ت:2219291

Address: ithna hebronالعنوان : اخلليل اذنا ت:2219291

اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات   originalكلمة باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

الوصفية ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة
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( 156 )

Trade Mark No.: 18833العالمة التجارية رقم : 18833

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 02/03/2011التاريخ : 02/03/2011

In Respect of: pharmaceutical for medical useمن اجل : مواد الصيدلة واملواد الصحية 

In the name of: al-sharkat- al- japaanبأسم : شركة اجلبان للمواد الغذائية 

Address: al khalil ein saraالعنوان : اخلليل- عني سارة 

عنوان التبليغ :احملامي عصام رجب التميمي- اخلليل 
- رأس اجلورة - عمارة برهان اجلعبري 

Address for Services:

( 157 )

Trade Mark No.: 18836العالمة التجارية رقم : 18836

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 02/03/2011التاريخ : 02/03/2011

من اجل : النب، الكاكاو، املشروبات القائمة على النب والكاكاو، 
املشروبات القائمة على الشوكوالتة، باستا، رافيولي، املعكرونة 
احللويات،  واملعجنات،  اابز  منتجات  البيت،  في  املصنوعة 
نع من العسل، العكبر، منكهات للطعام،  العسل، الهالم املصّ
ة  اخلمائر، مسحوق اخلبز(بايكينج باودر) ،املواد الطبيعية املعدّ
 ، تالفها  فترة  وتأخير  ابوزة  املنتجات  ولون  شكل  لتحسني 
البسكويت,  الشوكوالته,  احللويات,  الدقيق,  أنواع  وجميع 
كرمي,  اآليس  علكة،   ، الويفر  البسكويت   ، الهشّ  البسكويت 
البسكويت,  الشوكوالته,  احللويات,  الدقيق,  أنواع  وجميع 
كرمي,  اآليس  علكة،   ، الويفر  البسكويت   ، الهشّ  البسكويت 
البسكويت,  الشوكوالته,  احللويات,  الدقيق,  أنواع  وجميع 

املثلّجات الصاحلة لألكل, امللح ,احلبوب ، ومنتجات احلبوب. 
كرمي,  اآليس  علكة،   ، الويفر  البسكويت   ، الهشّ  البسكويت 

املثلّجات الصاحلة لألكل, امللح ,احلبوب ، ومنتجات احلبوب. 
كرمي,  اآليس  علكة،   ، الويفر  البسكويت   ، الهشّ  البسكويت 

In Respect of: Coffee, cocoa, coffee or cocoa based bever-
ages, chocolate based beverages, pasta, ravioli, home made 
macaroni, bakery and pastry products, sweets, honey, royal 
jelly, propolis, food flavorings, Yeasts, baking powder, natu-
ral substances for improving shape and color of baked prod-
ucts and retarding its period of getting stale, all kinds of flour, 
semolina, starch, granulated sugar, cubed sugar, powdered 
sugar, teas, iced teas, confectionery, chocolates, biscuits, 
crackers, wafer, chewing gums, ice creams, edible ice, salt, 
cereals, and cereal products.

أنونينم  تيكاريت  سنايي  ماديليري  غيدا  يونيغم   : بأسم 
سيركيتي سيركيتي 

In the name of: Unigum Gida Maddeleri Sanayi Ticaret Anon-
im Sirketi

بانكازي  إمالك   ، كوناكالر مهاليزي سينار سوكاك   : العنوان 
4. ليفني ـ إستنبول ، تركيا  أبارمتيني دي:أبارمتيني دي:20 رقم:1

Address: Konaklar Mahallesi Cinar Sokak , Emlak Bankasi 
Apartmani D:20 No:1 4. Levent - Istanbul, Turkey

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية-البيرة-ص ب -4472
هاتف 2989760

Address for Services:
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( 158 )

Trade Mark No.: 18839العالمة التجارية رقم : 18839

In Class: 36في الصنف : في الصنف : 36

Date: 02/03/2011التاريخ : 02/03/2011

املصرفية  اخلدمات  وهي   ، املالية  اخلدمات   : اجل  من 
اآللي  السحب  بطاقة  وخدمات   ، االئتمان  وبطاقات 
واملعامالت في نقاط البيع ، وخدمات االستشارات املالية 
والبيانات  املعلومات  لتشفير  األمن  منهجية  املتعلقة 
ملصادقة  التجارية  واخلدمات  املشتري  ؛  الدفع  ذات 

املعامالت املالية 

In Respect of: Financial services, namely, banking, 
credit card services, debit card services and point-of-
sale transactions; financial advisory services pertaining 
to security methodology for the encryption of payment 
information and related data; purchaser and merchant 
authentication services for financial transactions

.In the name of: Diners Club International Ltdبأسم : دينرز كلوب إنترناشيونال ليمتد 

إيللينوى   ، ريفروودس   ، روود  كوك  ليك   2500  : العنوان 
60015 ، الواليات املتحدة األمريكية. 

Address: 2500 Lake Cook Road, Riverwoods, IL 60015, 
United States of America (USA)

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية-البيرة-ص ب 
-4472هاتف 2989760

Address for Services:

( 159 ) 

Trade Mark No.: 18840العالمة التجارية رقم : 18840

In Class: 36في الصنف : في الصنف : 36

Date: 02/03/2011التاريخ : 02/03/2011

واسعار  االموال  واستثمار  املالية  االستشارات   : اجل  من 
البورصة وسمسرة بورصة االوراق املالية والسندات 

In Respect of: Insurance; financial affairs; mon-
etary affairs; real estate affairs

بأسم : شركة الهدف لالستثمار واالوراق املالية 
In the name of: SHARIKET ALHADAF LLESTTH-
MAR WAL AWRAQ ALMALIYEH

Address: NABLUS _ ALMARKAZ ALTIJARIالعنوان : نابلس _املركز التجاري 

عنوان التبليغ : اشرف عمران نابلس شارع سفيان عمارة عنتر 
2337076 ط 5

Address for Services:

املطلق  احلماية  اصحابها حق  اليعطي  العالمة  هذه  ان تسجيل 
باستخدام عبارة Investment&Securities ذات االستخدام العام.
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( 160 )

Trade Mark No.: 18841العالمة التجارية رقم : 18841

In Class: 36في الصنف : في الصنف : 36

Date: 02/03/2011التاريخ : 02/03/2011

من اجل : االستشارات املالية واستثمار االموال واسعار 
البورصة وسمسرة بورصة االوراق املالية والسندات 

In Respect of: Insurance; financial affairs; mon-
etary affairs; real estate affairs

-In the name of: SHARIKET ALHADAF LLESTTHبأسم : شركة الهدف لالستثمار واالوراق املالية 
MAR WAL AWRAQ ALMALIYEH

Address: NABLUS _ ALMARKAZ ALTIJARIالعنوان : نابلس _املركز التجاري 

عنوان التبليغ : اشرف عمران نابلس شارع سفيان عمارة 
2337076 عنتر ط 5

Address for Services:

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية 
ذات   Investment&Securities باستخدام عبارة  املطلق 

االستخدام العام.

( 161 )

Trade Mark No.: 18848العالمة التجارية رقم : 18848

In Class: 25في الصنف : في الصنف : 25

Date: 07/03/2011التاريخ : 07/03/2011

In Respect of: Clothing, shoesمن اجل : املالبس واالحذية 

In the name of: MOHAMAD KAMAL HIJAZI AL ZATARIبأسم : محمد كمال حجازي بدوي الزعتري 

Address: ALKHALIL - KAIZOON- TEL 2220202العنوان : اخلليل- قيزون - تلفون 2220202

 Address for Services:   ALKHALIL - KAIZOON- TELعنوان التبليغ : اخلليل- قيزون - تلفون 2220202
2220202

قبول مشروط لطلب التسجيل مع عدم اعطاء حق احلماية 
املطلق باستخدام عبارة upperleather الوصفية والرسومات 

ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة.
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( 162 )

Trade Mark No.: 18849العالمة التجارية رقم : 18849

In Class: 25في الصنف : في الصنف : 25

Date: 07/03/2011التاريخ : 07/03/2011

In Respect of: Clothing, shoesمن اجل : املالبس واالحذية 

-In the name of: MOHAMAD KAMAL HIJAZI AL ZAبأسم : محمد كمال حجازي بدوي الزعتري 
TARI

Address: ALKHALIL TEL 2220202العنوان : اخلليل2220202-

Address for Services:   ALKHALIL TEL 2220202عنوان التبليغ : اخلليل2220202-

  

( 163 )

Trade Mark No.: 18851العالمة التجارية رقم : 18851

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 08/03/2011التاريخ : 08/03/2011

In Respect of: extracts of meatمن اجل : خالصات اللحوم من اجل : خالصات اللحوم 

In the name of: almadaen food companyبأسم : شركة املدائن للمنتوجات الغذائية 

العنوان : الرام - الشارع الرئيسي - قرب مفروشات 
ملسات 

Address: al ram - main street - beside furniture 
lamssa

قرب   - الرئيسي  الشارع   - الرام   : التبليغ  عنوان 
مفروشات ملسات 

Address for Services:   al ram - main street - be-
side furniture lamssa
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( 164 )

Trade Mark No.: 18852العالمة التجارية رقم : 18852

In Class: 16في الصنف : في الصنف : 16

Date: 08/03/2011التاريخ : 08/03/2011

من اجل : القرطاسية، املواد اإلعالنية املطبوعة، املفكرات، 
أقالم الرصاص، أقالم احلبر، املطاط، املطبوعات. 

In Respect of: STATIONERY,PRINTED PROMO-
TIONAL MATERIALS; NOTEPADS; PENS; PEN-
CILS; RUBBERS; PRINTED MATTER.

In the name of: Burger King Corporationبأسم : برجر كنج كوربوريشن 

العنوان : 5505 بلو الجون درايف، ميامي، فلوريدا 33126، 
أمريكا 

Address: 5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 
33126, U.S.A

عنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية- رام اللة - ص 
ب 858

Address for Services:

( 165 )

Trade Mark No.: 18853العالمة التجارية رقم : 18853

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 08/03/2011التاريخ : 08/03/2011

والصيد،  الدواجن  وحلوم  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
وخضروات  فواكه  الهمبورجر،  حلم  اللحوم،  خالصات 
حلم  اخلفيفة،  الوجبات  ومطهوة،  ومجففة  محفوظة 
البطاطا،  رقائق  املقلية،  البطاطا  اجلبنة،  املقدد،  اخلنزير 
بطاطا بقشورها، شرائح سمك طرية (فيليه)، أطعمة 
احلليب، مشروبات  احلليب، مخفوق  السمك،  عدة من  مُ
بطاطا بقشورها، شرائح سمك طرية (فيليه)، أطعمة 
احلليب، مشروبات  احلليب، مخفوق  السمك،  عدة من  مُ
بطاطا بقشورها، شرائح سمك طرية (فيليه)، أطعمة 

بيض،  شوربات،  بصل،  مخلل،  خيار  مخلالت،  احلليب، 
سلطة، حلقات البصل، رقائق. 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; hamburgers; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; snack food; bacon; 
cheese; potato fries; potato chips; potato skins; 
fish fillets; foods prepared from fish; milk, milk-
shakes, milk beverages; pickles; gherkins; onions; 
soups; eggs; salads, onion rings, crisps

In the name of: Burger King Corporationبأسم : برجر كنج كوربوريشن 

العنوان : 5505 بلو الجون درايف، ميامي، فلوريدا 33126، 
أمريكا 

Address: 5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 
33126, U.S.A

عنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية- رام اللة - ص 
ب 858

Address for Services:
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( 166 )

Trade Mark No.: 18854العالمة التجارية رقم : 18854

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 08/03/2011التاريخ : 08/03/2011

واألرز  والسكر  والكاكاو  والشاي  النب   : اجل  من 
الدقيق   ، اإلصطناعي  والنب  والساغو  والتابيوكا 
واخلبز  احلبوب  من  املصنوعة  واملستحضرات 
والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة ، عسل النحل 
امللح   ، اخلبيز  اخلميرة ومسحوق   ، األسود  والعسل 
واخلردل واخلل والصلصة ، التوابل ، البهارات ، الثلج، 
سندويشات  ساخنة،  سندويشات  ساندويشات، 
سمك،  سندويشات  دجاج،  سندويشات  حلوم، 
وسندويشات  الكعك  احملشو،  اخلبز  منتجات  خبز، 
الفئة  في  املشمولة  اللحم  شطائر  محشوة، 
كتشاب،  خردل،  توابل،  ملفوفة،  سندويشات   ،30
حلويات،  دونتس،  توابل،  السلطة،  توابل  مايونيز، 
(قشدة مخفوقة)، كعك، كعك  املوسية  مهلبية، 

محلى وبسكويت. 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapi-
oca, sago, artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals, bread, pastry and confec-
tionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-pow-
der; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); 
spices; ice cream; sandwiches; hot sandwiches; 
hamburger sandwiches; chicken sandwiches; fish 
sandwiches; bread; bread-filled products; filled 
buns and sandwiches; burgers included in class 
30; wraps; condiments; mustard; ketchup; mayon-
naise; salad dressings; dressings, donuts, des-
serts, puddings, mousses, cakes, cookies and 
biscuits

In the name of: Burger King Corporationبأسم : برجر كنج كوربوريشن 

فلوريدا  ميامي،  درايف،  الجون  بلو   5505  : العنوان 
33126، أمريكا 

Address: 5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 
33126, U.S.A

عنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية- رام اللة 
- ص ب 858

Address for Services:

( 167 )

Trade Mark No.: 18855العالمة التجارية رقم : 18855

In Class: 43في الصنف : في الصنف : 43

Date: 08/03/2011التاريخ : 08/03/2011
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واملشروبات؛  األطعمة  توفير  خدمات   : اجل  من 
وحانات  املقاهي  خدمات  املؤقت؛  اإليواء  خدمات 
واملشروبات؛  األطعمة  حتضير  خدمات  القهوة؛ 
خدمات  السفرية؛  واملشروبات  األطعمة  خدمات 
السريعة؛  الوجبات  مطاعم  خدمات  املطاعم؛ 
(الكانتينات)؛  املتنقلة  أو  املؤقتة  املطاعم  خدمات 
تقدمي  مطاعم  اخلدمة؛  ذاتية  املطاعم  خدمات 
فيها  مبا  املطاعم  خدمات  اخلفيفة؛  الوجبات 
توفير  خدمات  السفرية؛  والطلبات  األكشاك 
أو  الغذائية  املواد  الوجبات احملضرة؛ خدمات حتضير 

الوجبات املعدة لالستهالك داخل أو خارج املباني. الوجبات املعدة لالستهالك داخل أو خارج املباني. 

In Respect of: Services for providing food and 
drink; temporary accommodation; café and coffee 
bar services; food and drink preparation services; 
food and drink takeaway services; restaurant ser-
vices; fast-food restaurant services; canteens, 
self-service restaurant services; snack-bars; 
restaurant services including kiosk and take-
away; providing prepared meals; preparation of 
foodstuffs or meals for consumption on or off the 
premises

In the name of: Burger King Corporationبأسم : برجر كنج كوربوريشن 

فلوريدا  ميامي،  درايف،  الجون  بلو   5505  : العنوان 
33126، أمريكا 

Address: 5505 Blue LagoonDrive, Miami, Florida 
33126, U.S.A

عنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية- رام اللة 
- ص ب 858

Address for Services:

( 168 )

Trade Mark No.: 18856العالمة التجارية رقم : 18856

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 08/03/2011التاريخ : 08/03/2011
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من اجل : اللحوم واألسماك وحلوم الدواجن والصيد، 
رقائق البطاطا، وجبات خفيفة، خالصات اللحوم ، 
ومقلية  ومجففة  محفوظة  وخضروات  فواكه 
ومربيات،  (جيلي)  هالميات  ومطبوخة،  ومخبوزة 
احلليب،  ومنتجات  وحليب  بيض  الفواكه،  صلصة 
رقائق،  الهمبورجر،  ودهون صاحلة لألكل، حلم  زيوت 
الصفراء،  الذرة  على  حتتوي  التي  البطاطا  رقائق 
صلصات  شكل  على  جبنة  التغميس،  صلصات 
توابل  الذرة،  زيت  الطبخ،  زيت  زيتون،  زيت  تغميس، 
لتلميع  زيوت صاحلة لألكل  الدهون،  و/أو  الزيت  من 
املواد  لطهي  لألكل  صاحلة  زيوت  الغذائية،  املواد 
الذرة  زيت  لألكل،  صاحلة  نباتية  زيوت  الغذائية، 
بطاطا،  رقائق  جبنة،  املقدد،  خنزير  حلم  الصفراء، 
أطعمة  (فيليه)،  طرية  سمك  شرائح  كروكيت، 
معدة من السمك، سلطة فواكه، مخلل خيار، حلم 
ن، فطر محفوظ، زيتون محفوظ، بصل  اخلنزير املدخّ
سجق،  مقلية،  بطاطا  فطائر  مخلالت،  محفوظ، 

عجينة سجق، لنب رائب (زبادي). عجينة سجق، لنب رائب (زبادي). 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; po-
tato crisps and chips, and snack foods; meat ex-
tracts; preserved, dried, fried, baked and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; 
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
hamburgers; crisps and chips; potato crisps and 
chips containing maize; dips; cheese in the form 
of dips; olive oil; cooking oils; corn oil; dressings 
of oil and/or fat; edible oils for glazing foodstuffs; 
edible oils for use in cooking foodstuffs; edible 
vegetable oils; maize oil; bacon; cheese; potato 
chips; croquettes; fish fillets; foods prepared from 
fish; fruit salads; gherkins; ham; mushrooms, 
preserved; olives, preserved; onions, preserved; 
pickles, potato fritters; sausages; sausages in 
batter; yoghurt

 In the name of: Burger King Corporationبأسم : برجر كنج كوربوريشن 

فلوريدا  ميامي،  درايف،  الجون  بلو   5505  : العنوان 
33126، أمريكا 

Address: 5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 
33126, U.S.A

عنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية- رام اللة 
- ص ب 858

Address for Services:

( 169 )

Trade Mark No.: 18857العالمة التجارية رقم : 18857

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 08/03/2011التاريخ : 08/03/2011
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والتابيوكا  واألرز  والسكر  والكاكاو  والشاي  النب   : اجل  من 
والساغو والنب اإلصطناعي، الدقيق واملستحضرات املصنوعة 
من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة، عسل 
النحل والعسل األسود، اخلميرة ومسحوق اخلبيز، امللح واخلردل 
واخلل والصلصة، التوابل، البهارات، الثلج، الفشار (حب الذرة)، 
رقائق من  الرقائق،  والوجبات اخلفيفة، لفائف من  الذرة  رقائق 
دقيق  من  مصنوعة  رقائق  احلبوب،  من  مصنوعة  رقائق  اخلبز، 
الشوكوالته،  رقائق  الكاملة،  القمح  حبوب  رقائق  البطاطا، 
الذرة،  كعك  تاكو،  توابل،  صلصات،  للتغميس،  صلصات 
اخلفيفة  للوجبات  العطرية)، منكهات  الزيوت  (عدا  منكهات 
الزيوت  (عدا  اخلضراوات  من  منكهات  العطرية،  الزيوت  عدا 
الزيوت  (عدا  لألطعمة  املتبلة  األطعمة  منكهات  العطرية)، 
العطرية)، مشروبات أساسها الشوكوال، مشروبات أساسها 
أساسها  مشروبات  القهوة،  أساسها  مشروبات  الكاكاو، 
لغايات  ليست  علكة  سكاكر،  كعك،  بسكويت،  الشاي، 
توابل،  الكاكاو،  ومنتجات  كاكاو  قرفة،  شوكوالته،  طبية، 
(زبادي)  رائب  لنب  محلى،  مقلي  كعك  كسترد،  محلى،  كعك 
د، عسل، صوص اجلرجار، البوظة (آيسكرمي)، شاي مثلج،  مجمّ
نودلز  اللحم،  فطائر  اللحم،  مرق  صلصة  مايونيز،  كتشب، 
(معكرونة رقيقة)، فطائر محالة (بانكيك)، معكرونة، حلويات 
باملربى  محشوة  تورتات  مهلبية،  بيتزا،  فطائر،  بالنعناع، 
أوالفاكهة أو املقبالت، توابل، كرميات للسلطة، توابل للسلطة، 
سندويتشات، شربات، سوشي، تاكو، صلصة التارتار، صلصة 

الطماطم، كعك الذرة، كعك الوفل. 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and prepara-
tions made from cereals, bread, pastry and con-
fectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice; popcorn, corn chips and 
snack-foods; crisp rolls; crispbread; crisps made 
of cereals; crisps made of potato flour; wholewheat 
crisps; chocolate chips; dips; sauces, spices; ta-
cos; tortillas; flavourings, other than essential oils; 
flavourings for snack foods other than essential 
oils; flavourings made from vegetables (other than 
essential oils); savory food flavourings for food 
(other than essential oils); chocolate-based bev-
erages; cocoa-based beverages; coffee-based 
beverages; tea-based beverages; biscuits; cakes, 
candy, chewing gum, not for medical purposes; 
chocolate; cinnamon; cocoa and cocoa products; 
condiments; cookies; custard; doughnuts; frozen 
yoghurt; honey; horseradish sauces; ice cream; 
iced tea; ketchup; mayonnaise; meat gravies; 
meat pies; noodles; pancakes; pasta, peppermint 
sweets; pies; pizzas; puddings; quiches; relish; 
salad cream; salad dressings; sandwiches; sor-
bets; sushi; tacos; tartare sauce; tomato sauces; 
tortillas; waffles.

In the name of: Burger King Corporationبأسم : برجر كنج كوربوريشن 

 ،33126 فلوريدا  ميامي،  درايف،  الجون  بلو   5505  : العنوان 
أمريكا 

Address: 5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 
33126, U.S.A 

اللة - ص ب  رام  الفكرية-  للملكية  : سماس  التبليغ  عنوان 
858

Address for Services:

( 170 )

Trade Mark No.: 18858العالمة التجارية رقم : 18858

In Class: 32في الصنف : في الصنف : 32
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Date: 08/03/2011التاريخ : 08/03/2011

من اجل : املشروبات اخلفيفة، واملياه املعدنية والغازية 
مشروبات  الكحولية،  غير  املشروبات  من  وغيرها 
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، أشربة 

ومستحضرات أخرى لتحضير املشروبات. 

In Respect of: Soft drinks; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages

In the name of: Burger King Corporationبأسم : برجر كنج كوربوريشن 

فلوريدا  ميامي،  درايف،  الجون  بلو   5505  : العنوان 
33126، أمريكا 

Address: 5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 
33126, U.S.A

عنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية- رام اللة 
- ص ب 858

Address for Services:

( 171 )

Trade Mark No.: 18859العالمة التجارية رقم : 18859

In Class: 43في الصنف : في الصنف : 43

Date: 08/03/2011التاريخ : 08/03/2011

خدمات  واملشروبات؛  األطعمة  توفير  خدمات   : اجل  من 
القهوة؛  وحانات  املقاهي  خدمات  املؤقت؛  اإليواء 
األطعمة  خدمات  واملشروبات؛  األطعمة  حتضير  خدمات 
واملشروبات السفرية؛ خدمات املطاعم؛ خدمات مطاعم 
املتنقلة  أو  املؤقتة  املطاعم  السريعة؛ خدمات  الوجبات 
مطاعم  اخلدمة؛  ذاتية  املطاعم  خدمات  (الكانتينات)؛ 
فيها  مبا  املطاعم  خدمات  اخلفيفة؛  الوجبات  تقدمي 
الوجبات  توفير  خدمات  السفرية؛  والطلبات  األكشاك 
احملضرة؛ خدمات حتضير املواد الغذائية أو الوجبات املعدة 

لالستهالك داخل أو خارج املباني لالستهالك داخل أو خارج املباني 

In Respect of: Services for providing food and 
drink; temporary accommodation; cafe and coffee 
bar services; food and drink preparation services; 
food and drink takeaway services; restaurant ser-
vices; fast-food restaurant services; canteens, 
self-service restaurant services; snack-bars; 
restaurant Services including kiosk and take-
away; providing prepared meals; preparation of 
foodstuffs or meals for consumption on or off the 
premises

In the name of: Burger King Corporationبأسم : برجر كنج كوربوريشن 

العنوان : 5505 بلو الجون درايف، ميامي، فلوريدا 33126، 
أمريكا 

Address: 5505 Blue LagoonDrive, Miami, Florida 
33126, U.S.A

عنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية- رام اللة - ص 
ب 858

Address for Services:
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( 172 )

Trade Mark No.: 18860العالمة التجارية رقم : 18860

In Class: 25في الصنف : في الصنف : 25

Date: 08/03/2011التاريخ : 08/03/2011

أغطية  بها  واملعني  واملالبس،  األحذية   : اجل  من 
الرأس، أغطية للرقبة، األوشحة، القبعات، القفازات، 
األحزمة، اجلوارب، املالبس احملبوكة، اجلوارب الطويلة، 

جوارب طويلة للركبة، املالبس الضيقة. 

In Respect of: Footwear and apparel, namely, 
headwear, neckwear, scarves, hats, gloves, belts, 
socks, hosiery, pantyhose, knee-high stockings, 
and tights.

بأسم : بيليس شوسورس ورلدوايد، انك. (كانساس 
كوربوريشني) 

In the name of: Payless ShoeSource Worldwide, 
Inc. (a Kansas Corporation)

 ،202 ستريت  جاكسون  دبليو  اس   700  : العنوان 
الواليات   ،66603 كانساس  توبيكا  تاورز،  جايهوك 

املتحدة األمريكية 

Address: 700 SW Jackson Ste. 202, Jayhawk 
Towers, Topeka Kansas 66603, USA

ساحور-  بيت  قمصية  جميل  نادر   : التبليغ  عنوان 
الضفة الغربية ص.ب. 182

Address for Services:

  

( 173 )

Trade Mark No.: 18861العالمة التجارية رقم : 18861

In Class: 25في الصنف : 25

Date: 08/03/2011التاريخ : 08/03/2011

من اجل : األحذية واملالبس، واملعني بها أغطية الرأس، 
أغطية للرقبة، األوشحة، القبعات، القفازات، األحزمة، 
اجلوارب، املالبس احملبوكة، اجلوارب الطويلة، جوارب طويلة 

للركبة، املالبس الضيقة. 

In Respect of: Footwear and apparel, namely, 
headwear, neckwear, scarves, hats, gloves, 
belts, socks, hosiery, pantyhose, knee-high 
stockings, and tights.

(كانساس  انك.  ورلدوايد،  شوسورس  بيليس   : بأسم 
كوربوريشني) 

In the name of: Payless ShoeSource World-
wide, Inc. (a Kansas Corporation)
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 ،202 ستريت  جاكسون  دبليو  اس   700  : العنوان 
جايهوك تاورز، توبيكا كانساس 66603، الواليات املتحدة 

األمريكية 

Address: 700 SW Jackson Ste. 202, Jayhawk 
Towers, Topeka Kansas 66603, USA

عنوان التبليغ : نادر جميل قمصية بيت ساحور- الضفة 
الغربية ص.ب. 182

Address for Services:

حق  اعطاء  عدم  مع  التسجيل  لطلب  مشروط  قبول 
احلماية املطلق باستخدام كلمة احذية ذات االستخدام 

العام مبعزل عن العالمة.

( 174 )

Trade Mark No.: 18862العالمة التجارية رقم : 18862

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 08/03/2011التاريخ : 08/03/2011

لألحذية  بالتجزئة  البيع  محالت  خدمات   : اجل  من 
بالتجزئة  البيع  محالت  خدمات  األزياء؛  واكسسوارات 
واملالبس  القدم  بلباس  يتعلق  فيما  االنترنت  طريق  عن 
ميكن  والتي  الظهر  وحقائب  اليد  وحقائب  واحملافظ 

الوصول اليها من خالل شبكات احلاسوب العاملية. 

In Respect of: Retail shoe and fashion accesso-
ries store services; computerized on-line retail 
store services in the field of footwear, apparel, 
purses, handbags, and backpacks, accessible via 
global computer network.

(كانساس  انك.  ورلدوايد،  شوسورس  بيليس   : بأسم 
كوربوريشني) 

In the name of: Payless ShoeSource Worldwide, 
Inc. (a Kansas Corporation)

 ،202 ستريت  جاكسون  دبليو  اس   700  : العنوان 
جايهوك تاورز، توبيكا كانساس 66603، الواليات املتحدة 

األمريكية 

Address: 700 SW Jackson Ste. 202, Jayhawk 
Towers, Topeka Kansas 66603, USA

عنوان التبليغ : نادر جميل قمصية بيت ساحور- الضفة 
الغربية ص.ب. 182

Address for Services:

( 175 )

Trade Mark No.: 18863العالمة التجارية رقم : 18863

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 08/03/2011التاريخ : 08/03/2011
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من اجل : خدمات محالت البيع بالتجزئة لألحذية 
البيع  محالت  خدمات  األزياء؛  واكسسوارات 
بلباس  يتعلق  فيما  االنترنت  طريق  عن  بالتجزئة 
وحقائب  اليد  وحقائب  واحملافظ  واملالبس  القدم 
الظهر والتي ميكن الوصول اليها من خالل شبكات 

احلاسوب العاملية. 

In Respect of: Retail shoe and fashion acces-
sories store services; computerized on-line 
retail store services in the field of footwear, 
apparel, purses, handbags, and backpacks, 
accessible via global computer network.

بأسم : بيليس شوسورس ورلدوايد، انك. (كانساس 
كوربوريشني) 

In the name of: Payless ShoeSource World-
wide, Inc. (a Kansas Corporation)

 ،202 ستريت  جاكسون  دبليو  اس   700  : العنوان 
الواليات   ،66603 كانساس  توبيكا  تاورز،  جايهوك 

املتحدة األمريكية 

Address: 700 SW Jackson Ste. 202, Jayhawk 
Towers, Topeka Kansas 66603, USA

ساحور-  بيت  قمصية  جميل  نادر   : التبليغ  عنوان 
الضفة الغربية ص.ب. 182

Address for Services:

( 176 )

Trade Mark No.: 18864العالمة التجارية رقم : 18864

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 08/03/2011التاريخ : 08/03/2011

من اجل : خدمات محالت البيع بالتجزئة لألحذية 
البيع  محالت  خدمات  األزياء؛  واكسسوارات 
بلباس  يتعلق  فيما  االنترنت  طريق  عن  بالتجزئة 
وحقائب  اليد  وحقائب  واحملافظ  واملالبس  القدم 
الظهر والتي ميكن الوصول اليها من خالل شبكات 

احلاسوب العاملية. 

In Respect of: Retail shoe and fashion acces-
sories store services; computerized on-line 
retail store services in the field of footwear, 
apparel, purses, handbags, and backpacks, 
accessible via global computer network.

بأسم : بيليس شوسورس ورلدوايد، انك. (كانساس 
كوربوريشني) 

In the name of: Payless ShoeSource World-
wide, Inc. (a Kansas Corporation)

 ،202 ستريت  جاكسون  دبليو  اس   700  : العنوان 
الواليات   ،66603 كانساس  توبيكا  تاورز،  جايهوك 

املتحدة األمريكية 

Address: 700 SW Jackson Ste. 202, Jayhawk 
Towers, Topeka Kansas 66603, USA

ساحور-  بيت  قمصية  جميل  نادر   : التبليغ  عنوان 
الضفة الغربية ص.ب. 182

Address for Services:
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( 177 ) 

Trade Mark No.: 18865العالمة التجارية رقم : 18865

In Class: 35في الصنف : 35

Date: 08/03/2011التاريخ : 08/03/2011

لألحذية  بالتجزئة  البيع  محالت  خدمات   : اجل  من 
بالتجزئة  البيع  محالت  خدمات  األزياء؛  واكسسوارات 
واملالبس  القدم  بلباس  يتعلق  فيما  االنترنت  طريق  عن 
ميكن  والتي  الظهر  وحقائب  اليد  وحقائب  واحملافظ 

الوصول اليها من خالل شبكات احلاسوب العاملية. 

In Respect of: Retail shoe and fashion acces-
sories store services; computerized on-line 
retail store services in the field of footwear, 
apparel, purses, handbags, and backpacks, 
accessible via global computer network.

(كانساس  انك.  ورلدوايد،  شوسورس  بيليس   : بأسم 
كوربوريشني) 

In the name of: Payless ShoeSource World-
wide, Inc. (a Kansas Corporation)

 ،202 ستريت  جاكسون  دبليو  اس   700  : العنوان 
جايهوك تاورز، توبيكا كانساس 66603، الواليات املتحدة 

األمريكية 

Address: 700 SW Jackson Ste. 202, Jayhawk 
Towers, Topeka Kansas 66603, USA

عنوان التبليغ : نادر جميل قمصية بيت ساحور- الضفة 
الغربية ص.ب. 182

Address for Services:

( 178 )

Trade Mark No.: 18866العالمة التجارية رقم : 18866

In Class: 33في الصنف : في الصنف : 33

Date: 08/03/2011التاريخ : 08/03/2011

 In Respect of: Alcoholic beverages (exceptمن اجل : املشروبات الكحولية (عدا البيرة) 
beers)

In the name of: V&S Vin & Sprit Aktiebolagبأسم : في اند اس فني اند سبريت أكتيبوالج بأسم : في اند اس فني اند سبريت أكتيبوالج 

97، ستوكهولم، السويد  Address: SE- 117 97 Stockholm, Swedenالعنوان : اس اي - العنوان : اس اي - 117

ساحور-  بيت  قمصية  جميل  نادر   : التبليغ  عنوان 
الضفة الغربية ص.ب. 182

Address for Services:
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( 179 )

Trade Mark No.: 18870العالمة التجارية رقم : 18870

In Class: 2في الصنف : في الصنف : 2

Date: 09/03/2011التاريخ : 09/03/2011

من اجل : الدهانات والورنيش واملواد التي تستخدم 
التلوين–  مواد  واخلشب-  الصدأ  من  املعادن  لوقاية 
اخلاصة  الكيميائية  املواد  الدباغة–  مواد  البويا 
املعادن  الطبيعية-  والراتنجات  األلوان  بتثبيت 
تستخدم  التي  واملسحوقة  رقائق  بشكل  املتخذة 

في النقش والزخرفة. في النقش والزخرفة. 

In Respect of: Paints, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against dete-
rioration of wood; colorants; mordants; raw 
natural resins;metals in foil and powder form 
for painters, decorators, printers and artists

 In the name of: sharket jelanco litigara wa alبأسم : شركة جيالنكو للتجارة والصناعة 
sinaa

العنوان : اخلليل - شارع قيزون - ضاحية الرامة - ص 
ب 176

Address: hebron - qezoon street - alrame 
area - p.o.Box 176

ضاحية   - قيزون  شارع   - اخلليل   : التبليغ  عنوان 
الرامة - ص ب 176

Address for Services:   hebron - qezoon street 
- alrame area - p.o.Box 176

اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
اصحابها احلق املطلق باستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفيةواألرقام ذات االستخدام العام 

مبعزل عن العالمة

( 180 )

Trade Mark No.: 18871العالمة التجارية رقم : 18871

In Class: 1في الصنف : في الصنف : 1

Date: 09/03/2011التاريخ : 09/03/2011
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من اجل : املنتجات الكيميائية التي تستخدم في الصناعة، 
وفالحة  والزراعة  الضوئي،  والتصوير  العلمية،  والنواحي 
البساتني غرس الغابات والراتينجات االصطناعية والتخليقية، 
اللدائن (بالستيك) املتخذة شكل مساحيق وسائل أو معاجني 
كيميائية  مستحضرات  الصناعة،  في  تستخدم  التي 
مواد  واالصطناعية)  (الطبيعية  املداخن.األسمدة  لتنظيف 
الكيميائية  املستحضرات  املعادن–  لقي  مواد  احلريق–  إطفاء 
األغذية-  بحفظ  اخلاصة  الكيميائية  املواد  باللحام–  اخلاصة 
مواد للدباغة– مواد اللصق التي تستخدم باللحام– املنتجات 
العلمية...مالحظة:  النواحي  في  تستخدم  التي  الكيميائية 
يستثنى منها املنتجات الكيميائية التي تستخدم في الطب 

البشري والواردة بالفئة /5/.. 

In Respect of: Chemicals used in industry, sci-
ence and photography, as well as in agriculture,
horticulture and forestry; unprocessed artificial
resins,unprocessed plastics; manures; fire extinguish-
ing compositions;tempering and soldering prepara-
tions; chemical substances forpreserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry

In the name of: sharket jelanco litigara wa al sinaaبأسم : شركة جيالنكو للتجارة والصناعة 

Address: hebron - qezoon streetالعنوان : اخلليل - شارع قيزون ص ب 176

Address for Services:   hebron - qezoon streetعنوان التبليغ : اخلليل - شارع قيزون ص ب 176

( 181 )

Trade Mark No.: 18872العالمة التجارية رقم : 18872

In Class: 1في الصنف : في الصنف : 1

Date: 09/03/2011التاريخ : 09/03/2011

في  تستخدم  التي  الكيميائية  املنتجات   : اجل  من 
الضوئي،  والتصوير  العلمية،  والنواحي  الصناعة، 
والراتينجات  الغابات  غرس  البساتني  وفالحة  والزراعة 
املتخذة  (بالستيك)  اللدائن  والتخليقية،  االصطناعية 
التي تستخدم في  أو معاجني  شكل مساحيق وسائل 
املداخن. لتنظيف  كيميائية  مستحضرات  الصناعة، 

األسمدة (الطبيعية واالصطناعية) مواد إطفاء احلريق– 
اخلاصة  الكيميائية  املستحضرات  املعادن–  لقي  مواد 
باللحام– املواد الكيميائية اخلاصة بحفظ األغذية- مواد 
للدباغة– مواد اللصق التي تستخدم باللحام– املنتجات 
العلمية... النواحي  في  تستخدم  التي  الكيميائية 

التي  الكيميائية  املنتجات  منها  يستثنى  مالحظة: 
تستخدم في الطب البشري والواردة بالفئة /تستخدم في الطب البشري والواردة بالفئة /5/.. 

In Respect of: Chemicals used in industry, sci-
ence and photography, as well as in agriculture,
horticulture and forestry; unprocessed artificial
resins,unprocessed plastics; manures; fire extin-
guishing compositions;tempering and soldering
preparations; chemical substances forpreserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry
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-In the name of: sharket jelanco litigara wa al siبأسم : شركة جيالنكو للتجارة والصناعة 
naa

Address: hebron - qezoon streetالعنوان : اخلليل - شارع قيزون ص ب 176

Address for Services:   hebron - qezoon streetعنوان التبليغ : اخلليل - شارع قيزون ص ب 176

( 182 )

Trade Mark No.: 18873العالمة التجارية رقم : 18873

In Class: 6في الصنف : في الصنف : 6

Date: 09/03/2011التاريخ : 09/03/2011

من اجل : املعادن غير املشغولة واملشغولة جزئياً والسبائك 
اخلاصة بها– مراسي املراكب– السنادين– األجراس– مواد البناء 
املصبوبة واملدلفنة– القضبان وغيرها من املواد املعدنية التي 
السالسل  (عدا  السالسل  احلديدية–  الطرق  في  تستخدم 
(غير  واألسالك  املعدنية  احلبال  العربات)–  بجر  اخلاصة 
واألنابيب  املواسير  األقفال–  بضاعة  يتعلق  ما  الكهربائية) 
املعدنية– اخلزائن والصناديق حلفظ النقود– الكرات املصنوعة 
وامللولبة  العادية  املسامير  (احلداوى)  اخليل  عال  الصلب–  من 
أخرى)  فئات  ضمن  واردة  (غير  األخرى  البضائع  (القالووظ) 

واملصنوعة من معادن نفيسة خامات املعادن. 

In Respect of: Common metals and their alloys; metal
building materials;transportable buildings of metal;
materials of metal for railway tracks;non-electric ca-
bles and wires of common metal; ironmongery, small
items of metal hardware; pipes and tubes of metal;
safes; goods of common metal not included in other
classes; ores

In the name of: sharket jelanco litigara wa al sinaaبأسم : شركة جيالنكو للتجارة والصناعة 

Address: hebron - qezoon streetالعنوان : اخلليل - شارع قيزون ص ب 176

Address for Services:   hebron - qezoon streetعنوان التبليغ : اخلليل - شارع قيزون ص ب 176

( 183 )

Trade Mark No.: 18874العالمة التجارية رقم : 18874

In Class: 19في الصنف : في الصنف : 19

Date: 09/03/2011التاريخ : 09/03/2011
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الطبيعية  األحجار  البناء–  مواد  على   : اجل  من 
واجلص  (املونة)  واملالط  واجلير  واإلسمنت  واالصطناعية 
الفخار  من  املصنوعة  املواسير  احلصى–  (اجلبصني) 
الطرق–  إنشاء  في  تستخدم  التي  املواد  واإلسمنت– 
اإلسفلت والزفت والقطران (القار) املباني املتنقلة– اآلثار 
نصف  األخشاب  املداخن–  قدور  احلجر،  من  املصنوعة 
املشغولة (العتب– األلواح اخلشبية السميكة– اللوحات 
ويرها قشرة اخلشب– زجاج البناء (ثال ذلك بالط األرضية– 

البالط الزجاجي). البالط الزجاجي). 

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

-In the name of: sharket jelanco litigara wa al siبأسم : شركة جيالنكو للتجارة والصناعة 
naa

Address: hebron - qezoon streetالعنوان : اخلليل - شارع قيزون ص ب العنوان : اخلليل - شارع قيزون ص ب 176

Address for Services:   hebron - qezoon streetعنوان التبليغ : اخلليل - شارع قيزون ص ب عنوان التبليغ : اخلليل - شارع قيزون ص ب 176

( 184 )

Trade Mark No.: 18875العالمة التجارية رقم : 18875

In Class: 6في الصنف : في الصنف : 6

Date: 09/03/2011التاريخ : 09/03/2011

واملشغولة جزئياً  املشغولة  غير  املعادن   : اجل  من 
والسبائك اخلاصة بها– مراسي املراكب– السنادين– 
األجراس– مواد البناء املصبوبة واملدلفنة– القضبان 
في  تستخدم  التي  املعدنية  املواد  من  وغيرها 
الطرق احلديدية– السالسل (عدا السالسل اخلاصة 
(غير  واألسالك  املعدنية  احلبال  العربات)–  بجر 
املواسير  األقفال–  بضاعة  يتعلق  ما  الكهربائية) 
واألنابيب املعدنية– اخلزائن والصناديق حلفظ النقود– 
الكرات املصنوعة من الصلب– عال اخليل (احلداوى) 
البضائع  (القالووظ)  وامللولبة  العادية  املسامير 
األخرى (غير واردة ضمن فئات أخرى) واملصنوعة من 

معادن نفيسة خامات املعادن. 

In Respect of: Common metals and their alloys;
metal building materials;transportable buildings
of metal; materials of metal for railway tracks;non-
electric cables and wires of common metal; iron-
mongery, small items of metal hardware; pipes
and tubes of metal; safes; goods of common met-
al not included in other classes; ores

-In the name of: sharket jelanco litigara wa al siبأسم : شركة جيالنكو للتجارة والصناعة 
naa
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Address: hebron - qezoon streetالعنوان : اخلليل - شارع قيزون ص ب العنوان : اخلليل - شارع قيزون ص ب 176

Address for Services:   hebron - qezoon streetعنوان التبليغ : اخلليل - شارع قيزون ص ب عنوان التبليغ : اخلليل - شارع قيزون ص ب 176

( 185 )

Trade Mark No.: 18876العالمة التجارية رقم : 18876

In Class: 1في الصنف : في الصنف : 1

Date: 09/03/2011التاريخ : 09/03/2011

تستخدم  التي  الكيميائية  املنتجات   : اجل  من 
والتصوير  العلمية،  والنواحي  الصناعة،  في 
الغابات  غرس  البساتني  وفالحة  والزراعة  الضوئي، 
اللدائن  والتخليقية،  االصطناعية  والراتينجات 
أو  وسائل  مساحيق  شكل  املتخذة  (بالستيك) 
معاجني التي تستخدم في الصناعة، مستحضرات 
(الطبيعية  املداخن.األسمدة  لتنظيف  كيميائية 
واالصطناعية) مواد إطفاء احلريق– مواد لقي املعادن– 
املواد  باللحام–  اخلاصة  الكيميائية  املستحضرات 
الكيميائية اخلاصة بحفظ األغذية- مواد للدباغة– 
املنتجات  باللحام–  تستخدم  التي  اللصق  مواد 
الكيميائية التي تستخدم في النواحي العلمية...

مالحظة: يستثنى منها املنتجات الكيميائية التي 
تستخدم في الطب البشري والواردة بالفئة /تستخدم في الطب البشري والواردة بالفئة /5/.. 

In Respect of: Chemicals used in industry, sci-
ence and photography, as well as in agricul-
ture, horticulture and forestry; unprocessed ar-
tificial resins,unprocessed plastics; manures; 
fire extinguishing compositions;tempering 
and soldering preparations; chemical sub-
stances forpreserving foodstuffs; tanning 
substances; adhesives used in industry

 In the name of: sharket jelanco litigara wa alبأسم : شركة جيالنكو للتجارة والصناعة 
sinaa

Address: hebron - qezoon streetالعنوان : اخلليل - شارع قيزون ص ب العنوان : اخلليل - شارع قيزون ص ب 176

 Address for Services:   hebron - qezoonعنوان التبليغ : اخلليل - شارع قيزون ص ب 176
street
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( 186 )

    

Trade Mark No.: 18877العالمة التجارية رقم : 18877

In Class: 1في الصنف : في الصنف : 1

Date: 09/03/2011التاريخ : 09/03/2011

في  تستخدم  التي  الكيميائية  املنتجات   : اجل  من 
الصناعة، والنواحي العلمية، والتصوير الضوئي، والزراعة 
وفالحة البساتني غرس الغابات والراتينجات االصطناعية 
والتخليقية، اللدائن (بالستيك) املتخذة شكل مساحيق 
الصناعة،  في  تستخدم  التي  معاجني  أو  وسائل 
املداخن.األسمدة  لتنظيف  كيميائية  مستحضرات 
(الطبيعية واالصطناعية) مواد إطفاء احلريق– مواد لقي 
املعادن– املستحضرات الكيميائية اخلاصة باللحام– املواد 
الكيميائية اخلاصة بحفظ األغذية- مواد للدباغة– مواد 
الكيميائية  املنتجات  باللحام–  تستخدم  التي  اللصق 
التي تستخدم في النواحي العلمية...مالحظة: يستثنى 
الطب  في  تستخدم  التي  الكيميائية  املنتجات  منها 

البشري والواردة بالفئة /البشري والواردة بالفئة /5/.. 

In Respect of: Chemicals used in industry, sci-
ence and photography, as well as in agriculture,
horticulture and forestry; unprocessed artificial
resins,unprocessed plastics; manures; fire extin-
guishing compositions;tempering and soldering
preparations; chemical substances forpreserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry

-In the name of: sharket jelanco litigara wa al siبأسم : شركة جيالنكو للتجارة والصناعة 
naa

Address: hebron - qezoon streetالعنوان : اخلليل - شارع قيزون ص ب العنوان : اخلليل - شارع قيزون ص ب 176

Address for Services:   hebron - qezoon streetعنوان التبليغ : اخلليل - شارع قيزون ص ب عنوان التبليغ : اخلليل - شارع قيزون ص ب 176

( 187 )

Trade Mark No.: 18878العالمة التجارية رقم : 18878

In Class: 31في الصنف : في الصنف : 31

Date: 09/03/2011التاريخ : 09/03/2011
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In Respect of: seedsمن اجل : احلبوب 

بأسم : شركة التقنيات الزراعية املساهمة 
اخلصوصية 

In the name of: shariket altiqaniyat alzira yeh al-
mosahimeh al khososeh

العنوان : نابلس_املساكن الشعبية 09 _ 
2329968

Address: nablus_ almasaken alshabiyeh tel 09_
2329968

عنوان التبليغ : نابلس_املساكن الشعبية 09 _ 
2329968

Address for Services:   nablus_ almasaken
alshabiyeh tel 09_2329968

( 188 )

Trade Mark No.: 18879العالمة التجارية رقم : 18879

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 10/03/2011التاريخ : 10/03/2011

In Respect of: potato chipsمن اجل : رقائق بطاطا 

In the name of: SHARIKET SHALHOUB ALبأسم : شركة شلهوب الصناعية التجارية 
SINA’YEH AL TIJARIYEH

 : تلفون   - الصناعية  املنطقة   - نابلس   : العنوان 
092311795

Address: NABLUS - ALMANTIQA AL SINA’YEH -
TEL:092311795

عنوان التبليغ : نابلس - املنطقة الصناعية - تلفون 
092311795 :

Address for Services:   NABLUS - ALMANTIQA AL
SINA’YEH - TEL:092311795

اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
اصحابها حق احلماية املطلق باستخدام الكلمات 
االستخدام  ذات  الوصفية  والرسومات  والعبارات 

العام مبعزل عن العالمة العام مبعزل عن العالمة 
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( 189 )

Trade Mark No.: 18880العالمة التجارية رقم : 18880

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 10/03/2011التاريخ : 10/03/2011

والبيطرية،  الصيدالنية  املستحضرات   : اجل  من 
املستحضرات الصحية لألغراض الطبية، األطعمة 
لالستعمال  التي تستخدم  واملواد  باحلمية  اخلاصة 
غذائية  ومواد  األطعمة  الطبية،  والعيادات  الطبي 
واملواد  األطعمة  واملرضى،  للرضع  لألطفال،  خاصة 
املعدة  املرضعات  لألمهات  باألطعمة  اخلاصة 
واخلاصة  الغذائية  املكمالت  الطبي،  لالستخدام 
باحلمية، مستحضرات الفيتامينات، مستحضرات 

األطعمة غير العضوية، احللويات الطبية. 

In Respect of: Pharmaceutical and veterinary
preparations; sanitary preparations for medical
purposes; dietetic foods and substances adapted
for medical and clinical use; food and food sub-
stances for babies, infants and invalids; foods and
food substances for nursing mothers adapted for
medical use; nutritional and dietary supplements;
vitamin preparations, mineral food preparations;
.medicated confectionery

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

Address: CH-1800 Vevey, Switzerlandالعنوان : سي أتش العنوان : سي أتش 1800 فيفاي ، سويسرا  فيفاي ، سويسرا 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم ص.ب 4472 البيرة 
- هاتف رقم 1/2989760

:Address for Services

مالحظة : العالمة تشتمل على اللون االصفر . 

( 190 )

Trade Mark No.: 18881العالمة التجارية رقم : 18881

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 10/03/2011التاريخ : 10/03/2011
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دة  امّ أو  (احملفوظة  والبطاطس  اخلضراوات   : اجل  من 
دة  امّ أو  (احملفوظة  الفواكه  املطبوخة)،  أو  فة  افّ أو 
أو  ف  افّ أو  (احملفوظ  الفطر  املطبوخة)،  أو  فة  افّ أو 
السمك  الطرائد،  حلوم  الدواجن،  اللحوم،  املطبوخ)، 
ة هذه املنتجات أيضا على  واملأكوالت البحرية، وتتوافر كافّ
مأكوالت  معاجني،  جلي،  حساء،  مستخلصات،  شكل 
املربّى،  فة،  مجفّ أو  دة  مجمّ أو  جاهزة  أطباق  محفوظة، 
الزبدة، األجبان ومستحضرات  القشدة،  البيض، احلليب، 
احلليب،  بدائل  احلليب،  أساسها  التي  األخرى  الطعام 
املشروبات املصنوعة مع احلليب، احللويات التي أساسها 
احلليب واحللويات التي أساسها القشدة، األلبان، حليب 
الصويا،  فول  من  املستحضرات  احلليب)،  (بدائل  الصويا 
البروتني  مستحضرات  لألكل،  القابلة  الدهون  و  الزيوت 
السجق،  اللبنية،  غير  القشدة  البشري،  لالستهالك 
حلم اخلنزير، زبدة الفستق، احلساء، مركزات احلساء، املرق، 

ر، حساء اللحم أو الدجاج.  مكعبات املرق، املرق املبهّ

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, fro-
zen or dehydrated; jams; eggs; milk, cream, butter,
cheese and other food preparations having a base
of milk; milk substitutes; milk-based beverages;
milk-based and cream-based desserts; yoghurts;
soya milk (milk substitute), soya-based prepara-
tions; edible oils and fats; protein preparations for
human food; non-dairy creamers; sausages; char-
cuterie; peanut butter; soups, soup concentrates,
.broth, stock cubes, bouillon, consommés

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

Address: CH-1800 Vevey, Switzerlandالعنوان : سي أتش العنوان : سي أتش 1800 فيفاي ، سويسرا  فيفاي ، سويسرا 

 - البيرة   4472 ص.ب  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
هاتف رقم 1/2989760

:Address for Services

مالحظة : العالمة تشتمل على اللون األصفر 

( 191 )

Trade Mark No.: 18883العالمة التجارية رقم : 18883

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 10/03/2011التاريخ : 10/03/2011
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: االدوية واملستحضرات الصيدالنية والبيطرية  من اجل 
والصحية . مواداحلمية لالستخدامات الطبية. مأكوالت 
واجلص  االالم  ومسكنات  اللزقات  او  اللصق   . االطفال 
تنظيف  . مستحضرات  الضمادات  انواع  الطبي وجميع 
االسنان والعناية بها وشمع االسنان . املطهرات ومبيدات 
الضارة  احلشرات  البادة  اخلاصة  املستحضرات   . اجلراثيم 
والطفيلية . املستحضرات واالدوية للقضاء على الفطر 
املأكوالت  الضارة.  االعشاب  بالقضاء على  اخلاصه  وتلك 

واملشروبات الطبية اخلاصة بالتغذية 

In Respect of: Pharmaceutical, veterinary and
sanitary preparations; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies;
plasters,materials for dressings; material
for stopping teeth, dental wax;disinfectants;
preparations for destroying vermin;
fungicides,herbicides , nutritional foods and
beverages

-In the name of: Shareket aram leltawredat alبأسم : شركة ارام للتوريدات الطبية 
tebyeh

 ، ، عمان  االردنية  اجلامعة  ، شارع  البرج  : عمارة  العنوان 
االردن 

Address: amaret al burj, share’ al jam’a alord-
onyeh , amman alordon

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

:Address for Services

( 192 )

Trade Mark No.: 18884العالمة التجارية رقم : 18884

In Class: 34في الصنف : في الصنف : 34

Date: 10/03/2011التاريخ : 10/03/2011

من اجل : التبغ املصنع او غير املصنع, تبغ التدخني، تبغ 
الغليون, التبغ امللفوف يدويا، التبغ املمضوغ، تبغ صنوص, 
املستخدمة  املواد  السيجاريليوس،  السيجار،  السجائر، 
مع  مخلوطة  او  منفصل  بشكل  تباع  التي  للتدخني 
او العالجية، تبغ  التبغ، جميعها ليس لألغراض الطبية 

السعوط 

In Respect of: Tobacco, whether manufactured or un-
manufactured; smoking tobacco, pipe tobacco, hand
rolling tobacco, chewing tobacco; snus tobacco; ciga-
rettes, cigars, cigarillos; smoking substances, sold
separately or blended with tobacco, none being for me-
dicinal or curative purposes; snuff

In the name of: Austria Tabak GmbHبأسم : اوستريا تاباك جي ام بي اتش بأسم : اوستريا تاباك جي ام بي اتش 

Address: Koppstrasse 116, A-1160 Wien, Austriaالعنوان : كوبشتراسه 116, ايه1160- فينا, النمسا 

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

:Address for Services
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( 193 ) 

Trade Mark No.: 18885العالمة التجارية رقم : 18885

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 10/03/2011التاريخ : 10/03/2011

احلمية  مواد  الصيدلية،  املستحضرات   : اجل  من 
الغذائية  املنتجات   ، الطبي  لالستعمال  املعدة 

املعدة لالستعمال الطبي, اغذية األطفال 

In Respect of: Pharmaceutical preparations; di-
etetic substances adapted for medical use; food
products adapted for medical use; food for ba-
bies

In the name of: NINOLAC INTERNATIONAL SAبأسم : نينوالك انترناشيونال اس ايه 

8080 هيلفلينت),  (سينتر   1 بليتزر  رو   : العنوان 
بيرتراجنه, لوكسيمبورغ بيرتراجنه, لوكسيمبورغ 

Address: Rue Pletzer 1 (Centre Helfent), 8080 Ber-
trange, Luxemburg

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

:Address for Services

( 194 )

Trade Mark No.: 18887العالمة التجارية رقم : 18887

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 10/03/2011التاريخ : 10/03/2011

In Respect of: biscultiمن اجل : بسكويت 

-In the name of: sharket almofed liltijarah oaloبأسم : شركة املفيد للتجارة واالستيراد 
sterad

Address: DURA - HEBRONالعنوان : دورا - اخلليل 

Address for Services:   DURA - HEBRONعنوان التبليغ : دورا - اخلليل عنوان التبليغ : دورا - اخلليل 

احلق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان 
الوصفية  والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق 

ذات االستخدام العام . ذات االستخدام العام . 
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( 195 )

Trade Mark No.: 18888العالمة التجارية رقم : 18888

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 13/03/2011التاريخ : 13/03/2011

In Respect of: teaمن اجل : الشاي من اجل : الشاي 

In the name of: Mediplants Ltdبأسم : ميدي بالنس بأسم : ميدي بالنس 

العنوان : تازابا شارع رقم 4 بيث شميش شمال املنطقة 
الصناعية ص.ب 7699 القدس 91076 اسرائيل 

Address: Tzaba St .4 < beth shemesh Northern industrial 
Zone . Israel mail : p.o.b 7699 Jerusalem 91076

فتوح  – عمارة  فاسطني  – شارع  نابلس   : التبليغ  عنوان 
هاتف 2378126-09 جوال 0598344226

Address for Services:

اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 
العام  االستخدام  ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات 

مبعزل عن العالمة

( 196 )

Trade Mark No.: 18890العالمة التجارية رقم : 18890

In Class: 32في الصنف : في الصنف : 32

Date: 28/02/2011التاريخ : 28/02/2011

من اجل : مشروبات غازية ومرطبات وعصائر و عصائر 
فواكه ومياه شرب صحية معبأة و شراب الشعير خالي من 

الكحول 

In Respect of: Aerated drinks, refreshments, juices, fruit
juices, mineral water and non-alcoholic barley drinks

In the name of: Al-Amoudi Beverage Industriesبأسم : شركة العمودي لصناعة املرطبات 

العنوان : صندوق البريد 7270 جدة 21462 اململكة العربية 
السعودية 

Address: P.O.Box 7270, Jeddah 21462 Saudi Arabia

عنوان التبليغ : احملامي احمد الصياد- رام اهللا، شارع 
الزهراء،عمارة الرموني،الطابق الثاني الزهراء،عمارة الرموني،الطابق الثاني 

:Address for Services
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( 197 )

Trade Mark No.: 18891العالمة التجارية رقم : 18891

In Class: 32في الصنف : في الصنف : 32

Date: 28/02/2011التاريخ : 28/02/2011

و  وعصائر  ومرطبات  غازية  مشروبات   : اجل  من 
و شراب  ومياه شرب صحية معبأة  فواكه  عصائر 

الشعير خالي من الكحول الشعير خالي من الكحول 

In Respect of: Aerated drinks, refreshments, 
juices, fruit juices, mineral water and non-al-
coholic barley drinks

-In the name of: Al-Amoudi Beverage Indusبأسم : شركة العمودي لصناعة املرطبات 
tries

العنوان : صندوق البريد 7270 جدة 21462 اململكة 
العربية السعودية 

Address: P.O.Box 7270, Jeddah 21462 Saudi 
Arabia

اهللا،  رام   - الصياد  احمد  احملامي   : التبليغ  عنوان 
شارع الزهراء،عمارة الرموني،الطابق الثاني شارع الزهراء،عمارة الرموني،الطابق الثاني 

Address for Services:

       

( 198 )

Trade Mark No.: 18892العالمة التجارية رقم : 18892

In Class: 32في الصنف : في الصنف : 32

Date: 28/02/2011التاريخ : 28/02/2011

من اجل : مشروبات غازية ومرطبات وعصائر و 
عصائر فواكه ومياه شرب صحية معبأة و شراب 

الشعير خالي من الكحول الشعير خالي من الكحول 

In Respect of: Aerated drinks, refreshments,
juices, fruit juices, mineral water and non-al-
coholic barley drinks

-In the name of: Al-Amoudi Beverage Indusبأسم : شركة العمودي لصناعة املرطبات 
tries

العنوان : صندوق البريد 7270 جدة 21462 اململكة 
العربية السعودية 

Address: P.O.Box 7270, Jeddah 21462 Saudi
Arabia

عنوان التبليغ : احملامي احمد الصياد - رام اهللا، 
شارع الزهراء،عمارة الرموني،الطابق الثاني شارع الزهراء،عمارة الرموني،الطابق الثاني 

:Address for Services
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( 199 )

Trade Mark No.: 18894العالمة التجارية رقم : 18894

In Class: 32في الصنف : في الصنف : 32

Date: 28/02/2011التاريخ : 28/02/2011

من اجل : مشروبات غازية ومرطبات وعصائر و 
عصائر فواكه ومياه شرب صحية معبأة و شراب 

الشعير خالي من الكحول الشعير خالي من الكحول 

In Respect of: Aerated drinks, refreshments,
juices, fruit juices, mineral water and non-

alcoholic barley drinks

-In the name of: Al-Amoudi Beverage Indusبأسم : شركة العمودي لصناعة املرطبات 
tries

العنوان : صندوق البريد 7270 جدة 21462 اململكة 
العربية السعودية 

Address: P.O.Box 7270, Jeddah 21462 Saudi
Arabia

عنوان التبليغ : احملامي احمد الصياد- رام اهللا، 
شارع الزهراء،عمارة الرموني،الطابق الثاني شارع الزهراء،عمارة الرموني،الطابق الثاني 

 :Address for Services

( 200 )

Trade Mark No.: 18895العالمة التجارية رقم : 18895

In Class: 32في الصنف : في الصنف : 32

Date: 28/02/2011التاريخ : 28/02/2011

من اجل : مشروبات غازية ومرطبات وعصائر و 
عصائر فواكه ومياه شرب صحية معبأة و شراب 

الشعير خالي من الكحول الشعير خالي من الكحول 

In Respect of: Aerated drinks, refreshments,
juices, fruit juices, mineral water and non-al-
coholic barley drinks

-In the name of: Al-Amoudi Beverage Indusبأسم : شركة العمودي لصناعة املرطبات 
tries

العنوان : صندوق البريد 7270 جدة 21462 اململكة 
العربية السعودية 

Address: P.O.Box 7270, Jeddah 21462 Saudi
Arabia

عنوان التبليغ : احملامي احمد الصياد - رام اهللا، 
شارع الزهراء،عمارة الرموني،الطابق الثاني شارع الزهراء،عمارة الرموني،الطابق الثاني 

:Address for Services
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( 201 )

Trade Mark No.: 18896العالمة التجارية رقم : 18896

In Class: 43في الصنف : في الصنف : 43

Date: 13/03/2011التاريخ : 13/03/2011

خدمات  واملشروبات؛  األطعمة  توفير  خدمات   : اجل  من 
القهوة؛ خدمات  وحانات  املقاهي  املؤقت؛ خدمات  اإليواء 
حتضير األطعمة واملشروبات؛ خدمات األطعمة واملشروبات 
القهوة؛ خدمات  وحانات  املقاهي  املؤقت؛ خدمات  اإليواء 
حتضير األطعمة واملشروبات؛ خدمات األطعمة واملشروبات 
القهوة؛ خدمات  وحانات  املقاهي  املؤقت؛ خدمات  اإليواء 

الوجبات  مطاعم  خدمات  املطاعم؛  خدمات  السفرية؛ 
السريعة؛ خدمات املطاعم املؤقتة أو املتنقلة (املقاصف)؛ 
الوجبات  تقدمي  مطاعم  اخلدمة؛  ذاتية  املطاعم  خدمات 
والطلبات  األكشاك  فيها  مبا  املطاعم  اخلفيفة؛ خدمات 
السفرية؛ خدمات توفير الوجبات احملضرة؛ خدمات حتضير 
أو  داخل  لالستهالك  املعدة  الوجبات  أو  الغذائية  املواد 

خارج املباني خارج املباني 

In Respect of: Services for providing food and drink; 
temporary accommodation; café and coffee bar ser-
vices; food and drink preparation services; food and 
drink takeaway services; restaurant services; fast-food 
restaurant services; canteens, self-service restaurant 
services; snack-bars; restaurant services including ki-
osk and take-away; providing prepared meals; prepa-
ration of foodstuffs or meals for consumption on or off 
the premises.

In the name of: Burger King Corporationبأسم : برجر كنج كوربوريشن 

العنوان : 5505 بلو الجون درايف، ميامي، فلوريدا 33126، 
أمريكا. 

Address: 5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, 
U.S.A.

عنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية- رام اللة - ص 
ب 858

Address for Services:

( 202 )

Trade Mark No.: 18897العالمة التجارية رقم : 18897

In Class: 16في الصنف : في الصنف : 16

Date: 13/03/2011التاريخ : 13/03/2011

من اجل : القرطاسية، املواد اإلعالنية املطبوعة، املفكرات، 
أقالم الرصاص، أقالم احلبر، املطاط، املطبوعات 

In Respect of: STATIONERY, PRINTED PROMOTIONAL 
MATERIALS; NOTEPADS; PENS; PENCILS; RUBBERS; 
PRINTED MATTER

In the name of: Burger King Corporationبأسم : برجر كنج كوربوريشن 

.Address: 5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, U.S.Aالعنوان : 5505 بلو الجون درايف، ميامي، فلوريدا  بلو الجون درايف، ميامي، فلوريدا 33126، أمريكا. 

:Address for Servicesعنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية- رام اللة - ص ب 858
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( 203 )

Trade Mark No.: 18898العالمة التجارية رقم : 18898

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 13/03/2011التاريخ : 13/03/2011

من اجل : النب والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا 
واملستحضرات  الدقيق   ، اإلصطناعي  والنب  والساغو 
املصنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات 
املثلجة ، عسل النحل والعسل األسود ، اخلميرة ومسحوق 
اخلبيز ، امللح واخلردل واخلل والصلصة ، التوابل ، البهارات 
، الثلج، ساندويشات، سندويشات ساخنة، سندويشات 
خبز،  سمك،  سندويشات  دجاج،  سندويشات  حلوم، 
محشوة،  والسندويشات  الكعك  احملشو،  اخلبز  منتجات 
سندويشات   ،30 الفئة  في  املشمولة  اللحم  شطائر 
ملفوفة، توابل، خردل، كتشاب، مايونيز، توابل السلطة، 
(قشدة  املوسية  مهلبية،  حلويات،  دونتس،  توابل، 

مخفوقة)، كعك، كعك محلى وبسكويت. 

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 cream; sandwiches; 
hot sandwiches; hamburger sandwiches; chicken sand-
wiches; fish sandwiches; bread; bread-filled products; 
filled buns and sandwiches; burgers included in class 
30; wraps; condiments; mustard; ketchup; mayonnaise; 
salad dressings; dressings, donuts, desserts, puddings, 
mousses, cakes, cookies and biscuits

In the name of: Burger King Corporationبأسم : برجر كنج كوربوريشن 

العنوان : 5505 بلو الجون درايف، ميامي، فلوريدا 33126، 
أمريكا. 

Address: 5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, 
U.S.A.

عنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية- رام اللة - ص 
ب 858

Address for Services:

( 204 )

Trade Mark No.: 18899العالمة التجارية رقم : 18899

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 13/03/2011التاريخ : 13/03/2011
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والصيد،  الدواجن  وحلوم  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
وخضروات  فواكه  الهمبورجر،  حلم  اللحوم،  خالصات 
حلم  اخلفيفة،  الوجبات  ومطهوة،  ومجففة  محفوظة 
البطاطا،  رقائق  املقلية،  البطاطا  اجلبنة،  املقدد،  اخلنزير 
(فيليه)، أطعمة  بطاطا بقشورها، شرائح سمك طرية 
مشروبات  احلليب،  مخفوق  احلليب،  السمك،  من  عدة  مُ
بيض،  شوربات،  بصل،  مخلل،  خيار  مخلالت،  احلليب، 

سلطة، حلقات البصل، رقائق. 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; hamburgers; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; snack food; bacon; cheese; 
potato fries; potato chips; potato skins; fish fillets; 
foods prepared from fish; milk, milkshakes, milk 
beverages; pickles; gherkins; onions; soups; eggs; 
salads, onion rings, crisps.

In the name of: Burger King Corporationبأسم : برجر كنج كوربوريشن 

العنوان : 5505 بلو الجون درايف، ميامي، فلوريدا 33126، 
أمريكا. 

Address: 5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 
33126, U.S.A.

عنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية- رام اللة - ص 
ب 858

Address for Services:

( 205 )

Trade Mark No.: 18900العالمة التجارية رقم : 18900

In Class: 32في الصنف : في الصنف : 32

Date: 13/03/2011التاريخ : 13/03/2011

In Respect of: Non-alcoholic beveragesمن اجل : مشروبات غير كحولية. 

In the name of: Burger King Corporationبأسم : برجر كنج كوربوريشن 

فلوريدا  ميامي،  درايف،  الجون  بلو   5505  : العنوان 
33126، أمريكا. 

Address: 5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida
.33126, U.S.A

عنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية- رام اللة 
- ص ب 858

:Address for Services

( 206 )

Trade Mark No.: 18901العالمة التجارية رقم : 18901

In Class: 43في الصنف : في الصنف : 43
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Date: 13/03/2011التاريخ : 13/03/2011

واملشروبات؛  األطعمة  توفير  خدمات   : اجل  من 
وحانات  املقاهي  خدمات  املؤقت؛  اإليواء  خدمات 
واملشروبات؛  األطعمة  حتضير  خدمات  القهوة؛ 
خدمات  السفرية؛  واملشروبات  األطعمة  خدمات 
السريعة؛  الوجبات  مطاعم  خدمات  املطاعم؛ 
(الكانتينات)؛  املتنقلة  أو  املؤقتة  املطاعم  خدمات 
تقدمي  مطاعم  اخلدمة؛  ذاتية  املطاعم  خدمات 
فيها  مبا  املطاعم  خدمات  اخلفيفة؛  الوجبات 
توفير  خدمات  السفرية؛  والطلبات  األكشاك 
أو  الغذائية  املواد  الوجبات احملضرة؛ خدمات حتضير 

الوجبات املعدة لالستهالك داخل أو خارج املباني. الوجبات املعدة لالستهالك داخل أو خارج املباني. 

In Respect of: Services for providing food and
drink; temporary accommodation; café and
coffee bar services; food and drink prepara-
tion services; food and drink takeaway servic-
es; restaurant services; fast-food restaurant
services; canteens, self-service restaurant
services; snack-bars; restaurant services
including kiosk and take-away; providing
prepared meals; preparation of foodstuffs or
meals for consumption on or off the premises

In the name of: Burger King Corporationبأسم : برجر كنج كوربوريشن 

فلوريدا  ميامي،  درايف،  الجون  بلو   5505  : العنوان 
33126، أمريكا. 

Address: 5505 Blue Lagoon Drive, Miami, 
Florida 33126, U.S.A.

عنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية- رام اللة 
- ص ب 858

Address for Services:

       

( 207 )

Trade Mark No.: 18902العالمة التجارية رقم : 18902

In Class: 9في الصنف : في الصنف : 9

Date: 14/03/2011التاريخ : 14/03/2011

واملساحية  واملالحية  العلمية  واألدوات  األجهزة   : اجل  من 
واألجهزة  والسينمائي  الفوتوغرافي  التصوير  وأدوات  وأجهزة 
والراديو  والقياس  الوزن  وأدوات  وأجهزة  البصرية  واألدوات 
واالتصاالت  الصوت  ونسخ  الصوت  وتسجيل  والتليفزيون 
واإلشارة واملراقبة (اإلشراف) والتعليم؛ أجهزة تسجيل البرامج 
استقبال  أو  نسخ  أو  إرسال  أو  تسجيل  أجهزة  التليفزيونية؛ 
كهربائية  أجهزة  السمعبصري؛  احملتوى  أو  الصور  أو  الصوت 
األقمار  بواسطة  البث  استقبال  في  لالستخدام  وإلكترونية 
الصناعية أو البث األرضي أو البث الكيبلي؛ أجهزة التلفزيون؛ 
شاشات الكريستال السائل (إلى سي دي) وشاشات البالزما؛ 
أنظمة السينما املنزلية؛ مكبرات الصوت؛ السماعات؛ أجهزة 

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, mea-
suring, radio, television, sound recording, sound re-
producing, telecommunications, signalling, checking 
(supervision) and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for recording television pro-
grammes; apparatus for recording, transmission, re-
production or reception of sound, images or audio 
visual content; electrical and electronic apparatus 
for use in the reception of satellite, terrestrial or ca-
ble broadcasts; televisions; LCD and plasma screens; 
home cinema systems; amplifiers; speakers; radios; 
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الالسلكية؛  السمعبصرية  و/أو  السمعية  األجهزة  الراديو؛ 
األجهزة السمعية و/أو السمعبصرية احملمولة؛ أجهزة التحكم 
في  التحكم  أجهزة  األلعاب؛  في  التحكم  أجهزة  بعد؛  عن 
الالسلكية؛  الصغيرة  املفاتيح  لوحات  الالسلكية؛  األلعاب 
فك  أجهزة  على  تشتمل  التي  التلفزيوني  االستقبال  أجهزة 
الشفرات؛ أجهزة استقبال التلفزيون الكيبلي؛ أجهزة استقبال 
التلفزيون الكيبلي الرقمي؛ أجهزة استقبال التلفزيون الكيبلي 
الشخصي؛  الفيديو  مسجالت  العالي؛  الوضوح  تقنية  ذات 
فك  في  لالستخدام  الكيبلي  التلفزيون  استقبال  أجهزة 
البث  أو  الصناعية  األقمار  بواسطة  البث  واستقبال  شفرات 
األرضي أو البث الكيبلي؛ أجهزة لفك شفرات اإلشارات املشفرة 
لالستقبال  الكيبلي  التلفزيون  استقبال  أجهزة  وتشمل 
التليفزيوني؛ أجهزة استقبال التلفزيون الكيبلي التي تشتمل 
أجهزة  التفاعلية؛  املشاهدة  وأدلة  الشفرات  فك  أجهزة  على 
لفك  أجهزة  على  تشتمل  التي  الكيبلي  التلفزيون  استقبال 
الشفرات ومسجالت لتسجيل البرامج التليفزيونية واإلذاعية؛ 
أجهزة استقبال التلفزيون الكيبلي التي تشتمل على أجهزة 
نقل  على  برمجتها  ميكن  التي  واملسجالت  الشفرات  فك 
التسجيالت احملفوظة إلى التخزين وكذلك حذف التسجيالت 
مانع  أجهزة  الصناعية؛  األقمار  استقبال  أطباق  األقدم؛ 
الصناعية؛  األقمار  عدادات  بي)؛  إن  (إل  املنخفض  الضجيج 
برمجيات احلاسوب التي متكن من البحث عن البيانات؛ برامج 
واالتصاالت؛  البيانات  وملعاجلة  احلاسوب  ألجهزة  مشفرة 
الهواتف؛ الهواتف النقالة؛ أجهزة املساعد الرقمي الشخصي؛ 
االستقبال  أجهزة  والالسلكية؛  الهاتفية  املودم  أجهزة 
أجهزة  الشفرات؛  فك  أجهزة  على  تشتمل  التي  التلفزيوني 
شفرات  فك  في  لالستخدام  الكيبلي  التلفزيون  استقبال 
واستقبال البث بواسطة األقمار الصناعية أو البث األرضي أو 
من  غيرها  أو  اإلنترنت  أو  إل)  إس  (دي  الرقمي  املشترك  خط 
أشكال البث اإللكتروني؛ أجهزة فك شفرات اإلشارات املشفرة؛ 
املسجلة  البرامج  املسجلة؛  واإلذاعية  التليفزيونية  البرامج 
واإلذاعة  التليفزيون  على  اإلرسال  أشكال  من  غيرها  أو  للبث 
وعلى  الشخصي  الرقمي  املساعد  وأجهزة  النقالة  والهواتف 
أجهزة احلاسوب الشخصي؛ تسجيالت الفيديو؛ أجهزة وأدوات 
الوسائط املتعددة؛ أجهزة احلاسوب احملمولة أو التي حتمل باليد؛ 
أجهزة  دي)؛  في  (دي  االستعماالت  متعددة  األقراص  مشغالت 
احلاسوب؛ أجزاء احلاسوب؛ أجزاء وأجهزة وأدوات احلاسوب إلرسال 
وعرض واستقبال وتخزين والبحث عن املعلومات اإللكترونية؛ 
برامج احلاسوب؛ ألعاب احلاسوب اإللكترونية؛ ألعاب احلاسوب 
التفاعلية اإللكترونية؛ برمجيات احلاسوب؛ برمجيات احلاسوب 
البيانات  بقواعد  االتصال  من  متكن  التي  االتصاالت  وأجهزة 
من  عليها  احلصول  يتم  التي  احلاسوب  برمجيات  واإلنترنت؛ 
اإلنترنت؛ معدات نهاية الشبكة؛ أجهزة الراوتر و/أو املودم و/أو 

wireless audio and/or audio visual devices; portable 
wireless audio and/or audio visual devices; remote 
controls; games controllers; wireless gaming con-
trollers; wireless keypads; television receivers in-
cluding a decoder; set-top boxes; digital set-top 
boxes; high definition set top boxes; personal video 
recorder; set-top boxes for use in decoding and re-
ception of satellite, terrestrial and cable broadcasts; 
apparatus for decoding encoded signals including 
set top boxes for television reception; set top box 
apparatus including a decoder and an interactive 
viewing guide; set top box apparatus including a de-
coder and a recorder for recording television and 
audio programmes; set top box apparatus including 
a decoder and a recorder programmable to transfer 
stored recordings to storage and also to delete the 
older recordings; satellite dishes; low noise blocks; 
satellite meters; computer software to enable search-
ing of data; encoded programs for computers and for 
data processing and telecommunications; tele-
phones; mobile telephones; PDAs; telephone and ra-
dio modems; television receivers including a decod-
er; set top boxes for use in decoding and reception of 
satellite, terrestrial cable and digital subscriber line 
(DSL), Internet or other electronic broadcasts; appa-
ratus for decoding encoded signals; recorded televi-
sion and radio programmes; recorded programmes 
for broadcasting or other transmission on television, 
radio, mobile telephones, PDAs and on PCs; video 
recordings; multimedia apparatus and instruments; 
portable or hand-held computers; DVD players; com-
puters; computer hardware; computer hardware, ap-
paratus and instruments all for transmitting, display-
ing, receiving, storing and searching electronic 
information; computer programs; electronic comput-
er games; electronic interactive computer games; 
computer software; computer software and telecom-
munications apparatus to enable connection to da-
tabases and the Internet; computer software sup-
plied from the Internet; network termination 
equipment; wired and/or wireless computer network 
routers, modems, firewalls and/or bridges; computer 
software and computer programs for distribution to, 
and for use by, viewers of a digital television channel 
for the viewing and purchase of goods and services; 
computer games software and computer quiz soft-
ware; computer video games and/or quizzes adapt-
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و/أ  السلكية  احلاسوب  لشبكات  القنطرة  و/أو  الناري  اجلدار 
إلى  للتوزيع  احلاسوب  وبرامج  احلاسوب  برمجيات  الالسلكية؛ 
ولالستخدام من قبل مشاهدي القنوات التليفزيونية الرقمية 
ملشاهدة وشراء املنتجات واخلدمات؛ برمجيات ألعاب احلاسوب 
و/أو  احلاسوبية  الفيديو  ألعاب  احلاسوب؛  أحاجي  وبرمجيات 
األحاجي املهيأة لالستخدام مع أجهزة االستقبال التليفزيوني 
والشاشات التليفزيونية أو مع شاشات الفيديو أو مع شاشات 
احلاسوب؛ برامج احلاسوب للتليفزيون التفاعلي ولأللعاب و/أو 
مع  لالستخدام  مهيأة  الكترونية  أجهزة  التفاعلية؛  األحاجي 
أجهزة االستقبال التليفزيوني في لعب األلعاب؛ أجهزة األلعاب 
تتألف من  التي  التفاعلية  الفيديو  ألعاب  أجهزة  اإللكترونية؛ 
األلعاب  أجهزة  وحتديدا  وملحقاته  وبرمجياته  احلاسوب  أجزاء 
اإللكترونية وأجهزة التحكم في األلعاب اإللكترونية وبرمجيات 
أجهزة  اإللكترونية؛  األلعاب  في  التحكم  أجهزة  تشغيل 
إلكترونية محمولة أو حتمل باليد ألجهزة احلاسوب التفاعلي 
باليد  حتمل  أو  محمولة  إلكترونية  أجهزة  الفيديو؛  وألعاب 
والصور  واألصوات  املوسيقى  وإرسال  وتشغيل  الستقبال 
املنشورات  والرموز؛  واملعلومات  واإلشارات  والنصوص 
احلاسوبية؛  الفيديو  ألعاب  احلاسوبية؛  األلعاب  اإللكترونية؛ 
واألقراص  األشرطة  الفيديو؛  عرض  أجهزة  الفيديو؛  شاشات 
مهيأة  تخزين  ولفافات  كاسيتات  املغناطيسية؛  واألسالك 
لالستخدام مع األشرطة أعاله؛ الكاسيتات واألشرطة ولفافات 
مسبقاً؛  املسجلة  أو  الفارغة  والبصرية  السمعية  التخزين 
في  (دي  االستعماالت  متعددة  األقراص  املضغوطة؛  األقراص 
دي)؛ أسطوانات الفونوغراف؛ األقراص التي ميكن قراءتها بالليزر 
فقط  القراءة  ذاكرة  وحدات  الفيديو؛  أو  الصوت  لتسجيل 
الدوائر  وبطاقات  واألقراص  والبطاقات  املضغوطة  واألقراص 
وجميعها  التسجيل  ووسائط  الذاكرة  وحامالت  املدمجة 
مسجل عليها مسبقا ألعاب و/أو أحاجي الفيديو؛ البطاقات 
املشفرة؛ هوائيات استقبال إشارة الراديو والتلفزيون؛ املوسيقى 
واملعلومات  والنصوص  والصور  الفيديو  ومقاطع  واألصوات 
التسليم  و/أو من خالل  االتصاالت  املقدمة من خالل شبكات 
املباشر وعن طريق اإلنترنت و/أو الشبكة العنكبوتية العاملية 
و/أو  الصوتية  التسجيالت  االتصال؛  شبكات  من  غيرها  أو 
الفيديوية  و/أو  املوسيقية  التسجيالت  التفاعلية؛  السمعية 
من  املقدمة  للتنزيل)  (القابلة  السمعية  و/أو  الصوتية  و/أو 
مشغالت  اإلنترنت؛  على   MP3 االمتداد  ذات  امللفات  مواقع 
و/أو  مسجالت  ثري؛  بي  إم  ملفات  قارئات  ثري،  بي  إم  ملفات 
و/أو  مسجالت  الفيديوية؛  و/أو  السمعية  امللفات  مشغالت 
نغمات  احملمولة؛  الفيديوية  و/أو  السمعية  امللفات  مشغالت 
رنني الهاتف (القابلة للتنزيل)؛ أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو 
حتويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية؛ 
أجهزة وأدوات الستقبال البث اإلذاعي والتلفزيوني مبا في ذلك 

ed for use with television receivers and screens or 
with video monitors or with computer screens; com-
puter programs for interactive television and for in-
teractive games and/or quizzes; electronic appara-
tus adapted for use with television receivers in 
playing games; games consoles; interactive video 
game devices comprised of computer hardware and 
software and accessories, namely game consoles, 
game controllers and software for operating game 
controllers; portable and/or hand-held electronic de-
vices for interactive computer and video games; por-
table and/or hand-held electronic devices for receiv-
ing, playing and transmitting music, sounds, images, 
text, signals, information and code; electronic publi-
cations; computer games; computer video games; 
video screens; video projectors; tapes, discs and 
wires, all being magnetic; cassettes and cartridges, 
all adapted for use with the aforesaid tapes; blank 
and pre-recorded audio and video cassettes, tapes 
and cartridges; compact discs; DVD discs; phono-
graphic records; laser readable discs for recording 
sound or video; ROM cartridges, CD Roms, cards 
and discs, integrated circuit cards, memory carriers, 
recording media, all pre-recorded with computer 
video games and/or quizzes; encoded cards; radio 
and television signal antennae; music, sounds, vid-
eos, images, text and information provided by a tele-
communications network, by on-line delivery and by 
way of the Internet and/or the world-wide web or 
other communications network; interactive sound 
and/or audio recordings; music, video, sound and/or 
audio recordings (downloadable) provided from MP3 
Internet websites; MP3 players, MP3 readers; audio 
and/or video file recorders and/or players; portable 
audio and/or video file recorders and/or players; 
telephone ring tones (downloadable); apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus and instruments for the reception of radio 
and television broadcasts including the reception of 
cable, satellite and digital broadcasts; smart cards; 
credit cards; loyalty cards; acoustic apparatus or in-
struments; adaptors; aerials; antennae; amplifiers; 
amusement apparatus and instruments adapted for 
use with an external display screen or monitor; com-
munication apparatus and instruments; encoded or 
magnetic banking or credit cards; cinematographic 
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الصناعية  األقمار  بواسطة  والبث  الكيبلي  البث  استقبال 
بطاقات  االئتمان؛  بطاقات  الذكية؛  البطاقات  الرقمي؛  والبث 
هوائيات  هوائيات؛  محوالت؛  صوتية؛  أدوات  أو  أجهزة  الوالء؛ 
املهيأة  الترفيه  وأدوات  أجهزة  الصوت؛  مكبرات  استقبال؛ 
وأدوات  أجهزة  خارجي؛  أو جهاز عرض  مع شاشة  لالستخدام 
االتصال؛ البطاقات البنكية أو االئتمانية املشفرة أو املمغنطة؛ 
أفالم التصوير السينمائي؛ أجهزة وأدوات التصوير السينمائي؛ 
حامالت البيانات؛ أجهزة ومعدات وأدوات تخزين البيانات؛ أجهزة 
وأدوات االتصاالت الالسلكية و/أو االتصاالت السلكية و/أو البث 
و/أو اإلرسال و/أو فك الشفرة و/أو معاجلة الصور أو السمعبصرية 
الكهربائية؛ أجهزة وأدوات االتصاالت الالسلكية و/أو االتصاالت 
السلكية و/أو البث و/أو اإلرسال و/أو فك الشفرة و/أو معاجلة 
نسخ  ومعدات  أجهزة  اإللكترونية؛  السمعبصرية  أو  الصور 
االتصاالت  و/أو  الالسلكية  االتصاالت  وأدوات  أجهزة  األفالم؛ 
السلكية و/أو البث و/أو اإلرسال و/أو فك الشفرة و/أو معاجلة 
أجهزة  باليد؛  حتمل  التي  الكهربائية  السمعبصرية  أو  الصور 
وأدوات االتصاالت الالسلكية و/أو االتصاالت السلكية و/أو البث 
و/أو اإلرسال و/أو فك الشفرة و/أو معاجلة الصور أو السمعبصرية 
اإللكترونية التي حتمل باليد؛ األلعاب التعليمية أو الترفيهية 
التلفزيوني  االستقبال  أجهزة  مع  لالستخدام  التفاعلية 
املتحركة؛  الرسوم  أفالم  النقالة؛  الهواتف  الفيديو؛  وأجهزة 
األجهزة واملعدات الهاتفية؛ قطع غيار ولوازم لكافة املنتجات 
حلمل  جلد  وجرابات  الشمسية  النظارات  أعاله؛  املذكورة 
الهواتف النقالة؛ البيع اإللكتروني للمنتجات وحتديدا احملتويات 
واألفالم  الفيديو  مقاطع  وتشمل  للتنزيل  القابلة  اإلعالمية 
والصور  واملوسيقى  احلاسوب  وألعاب  التلفزيونية  والبرامج 
أو  الكيبل  أو  االنترنت  خالل  من  املقدمة  االتصال  ونغمات 
اإلرسال الالسلكي أو خدمة البث من خالل األقمار الصناعية 
غيار  وقطع  حافظة  وأغطية  وحاويات  علب  األرضي؛  البث  أو 
ذات  امللفات  مشغالت  مع  لالستخدام  وجميعها  لها  ولوازم 
MP3االمتداد MP3االمتداد MP3 وأجهزة تخزين املوسيقى وأجهزة تخزين الوسائط 
وغيرها من أجهزة التخزين االستهالكية؛ املعدات الكهربائية 
ترشيد  في  تستخدم  التي  لآلالت  واحلاسوبية  واإللكترونية 
وتوليد واالستخدام الفعال للحرارة واإلضاءة واملياه مبا في ذلك 
لتوليد  الشمسية  واللوحات  الثرموستاتية  املتحكمات 
الشمسية  واخلاليا  الضوئية  الفلطية  واألجهزة  الكهرباء 
أجهزة  احلرارة؛  درجة  في  التحكم  أجهزة  احلركة؛  وكاشفات 
التحكم في اإلضاءة؛ لوحات التحكم لتربينات توليد الطاقة؛ 
في  لالستخدام  واحلاسوبية  واإللكترونية  الكهربائية  املعدات 
والطاقة  الرياح  طاقة  ذلك  في  مبا  البديلة  الطاقة  توليد 
األرضية  احلرارية  والطاقة  واجلزر  املد  وطاقة  الكهرومائية 
احليوي؛ معدات  والوقود  احليوية  والطاقة  الشمسية  والطاقة 
التحكم واملراقبة لالستخدام في توليد الطاقة البديلة مبا في 

film; cinematographic instruments and apparatus; 
data carriers; data storage apparatus, equipment 
and instruments; electrical telecommunications and/
or communications and/or broadcast and/or trans-
mission and/or decoding and/or image processing 
and/or audio visual instruments and apparatus; elec-
tronic telecommunications and/or communications 
and/or broadcast and/or transmission and/or decod-
ing and/or image processing and/or audio visual in-
struments and apparatus; film reproducing instru-
ments and apparatus; hand held electrical 
telecommunications and/or communications and/or 
broadcast and/or transmission and/or decoding and/
or image processing and/or audio visual instruments 
and apparatus; hand held electronic telecommunica-
tions and/or communications and/or broadcast and/
or transmission and/or decoding and/or image pro-
cessing and/or audio visual instruments and appara-
tus; interactive educational or entertainment games 
for use with television receivers and video appara-
tus; mobile telephones; motion pictures; telephone 
apparatus and equipment; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; sunglasses, leather cases for 
holding mobile phones; e-sell through products, 
namely downloadable media content, including vid-
eo and films, television programmes, computer 
games, music, images and ring tones provided by 
internet, telephone line, cable, wireless transmis-
sion, satellite or terrestrial broadcast service; cases, 
containers, protective coverings and parts and fit-
tings therefore, all for use with MP3 players, music 
storage devices, media storage devices and other 
consumer electronic devices; electrical, electronic 
and computer equipment for machinery for use in 
conservation, generation and efficient use of heat, 
light and water, including thermostatic controls, so-
lar panels for electricity generation, photovoltaic de-
vices, solar cells, motion detectors; apparatus for 
controlling temperature; apparatus for controlling 
lighting; control panels for turbines for power gener-
ation; electrical, electronic and computer equipment 
for use in the generation of alternative energy in-
cluding wind power, hydroelectric power, tidal pow-
er, geothermal power, solar power, biomass, and 
biofuels; control and monitoring equipment for use in 
the generation of alternative energy including wind 
power, hydroelectric power, tidal power, geothermal 
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واجلزر  املد  وطاقة  الكهرومائية  والطاقة  الرياح  طاقة  ذلك 
والطاقة احلرارية األرضية والطاقة الشمسية والطاقة احليوية 
والوقود احليوي؛ املنشورات اإللكترونية (القابلة للتنزيل) مبا في 
املعنية بشؤون  والنشرات  اإللكترونية واالت  املنشورات  ذلك 
احلفاظ على البيئة وترشيد الطاقة وعلم البيئة ورعاية احليوان 
الرياح  طاقة  تشمل  والتي  املتجددة  الطاقة  ومشروعات 
احلرارية  والطاقة  واجلزر  املد  وطاقة  الكهرومائية  والطاقة 
األرضية والطاقة الشمسية والطاقة احليوية والوقود احليوي؛ 
املغلقة؛  التلفزيونية  بالدوائر  املراقبة  أجهزة ومعدات ألنظمة 
لرقابة  وأدوات  أجهزة  الشخصي؛  األمن  ملراقبة  وأدوات  أجهزة 
ومراقبة األمن املنزلي؛ أجهزة األمن املنزلي والشخصي؛ معدات 
األمن املنزلي والشخصي؛ أجهزة إنذار األمن املنزلي والشخصي؛ 
وإنذار  كشف  معدات  وتشمل  اإللكترونية  احلماية  معدات 
احلريق ومعدات اإلنذار من املتسللني واللصوص ومعدات كشف 
والتلفزيونية  والهاتفية  اإلذاعية  واألدوات  األجهزة  احلركة؛ 
الصوت  وتسجيل  رصد  وأدوات  وأجهزة  والكاميرات  واإلشارية 
وجميعها  والفيديو  الصوت  نسخ  وأدوات  وأجهزة  والفيديو 
ألغراض التحكم والقياس عن بعد لألمن املنزلي والشخصي؛ 
الكاميرات؛  الشاشات؛  املغلقة؛  التلفزيونية  الدوائر  أنظمة 
سابقة  الكاميرات  للكاميرات؛  أغطية  البصرية؛  العدسات 
مراقبة  برمجيات  الفيديو؛  شرائط  مسجالت  التغليف؛ 
التحكم  أجهزة  بالفيديو؛ كاشفات؛  املراقبة  أجهزة  األنظمة؛ 
في الدخول؛ قارئات؛ بطاقات التحكم في الدخول املمغنطة أو 
املشفرة؛ أجهزة املراقبة؛ لوحات إلكترونية إلدارة ومراقبة أجهزة 
اإلنذار؛ لوحات أجهزة اإلنذار؛ كاشفات كسر الزجاج؛ كاشفات 
الدخان؛ كاشفات غاز أول أكسيد الكربون؛ مسجالت الصوت 
الرقمي؛  الصوت  الرقمي؛ خادمات  الفيديو  الرقمي؛ مسجالت 
خادمات الفيديو الرقمي؛ معدات االتصاالت الكهربائية؛ معدات 
برمجة الرسائل؛ معدات االستدعاء الالسلكي؛ أنظمة األقفال 
اإللكترونية؛ أجهزة ومعدات اإلنقاذ؛ أجهزة اإلنذار الكهربائية؛ 
للحماية؛  إلكترونية  أجهزة  األبواب؛  لفتح  إلكترونية  أجهزة 
أجهزة إنذار ضد املتسللني ومعدات مكافحة السرقة؛ أجهزة 
التحكم  أجهزة  احلركة؛  كشف  معدات  املتسللني؛  كشف 
اآلالت؛  تشغيل  في  للتحكم  إلكترونية  أجهزة  اإللكترونية؛ 
أجهزة للتحكم عن بعد في تشغيل اآلالت؛ أجهزة حاسوبية 
اإللكترونية؛  الشبكات  معدات  اآلالت؛  تشغيل  في  للتحكم 
معدات االتصاالت اإللكترونية؛ أجهزة برمجة الرسائل؛ أجهزة 
أنظمة  وبرمجيات  حاسوب  برمجيات  اإللكترونية؛  األقفال 
أو  مواقتة  أو  استقبال  أو  ومكونات إلرسال  وأجهزة  التشغيل 
أو  التحكم  أو  مراقبة  أو  احتياطية  نسخ  تكوين  أو  عرض 
مشاركة أو ترميز أو فك شفرة أو تشفير أو الوصول أو الوصول 
عن بعد أو إنشاء أو جتميع أو تخزين أو تأمني أو إزالة أو نقل أو 
نشر أو حتديد مواقع أو تنظيم أو بخالف ذلك استغالل البيانات 

power, solar power, biomass, and biofuels; electron-
ic publications (downloadable), including electronic 
publications, magazines and newsletters regarding 
environmental protection, energy conservation and 
ecology, animal welfare and renewable energy proj-
ects, including wind power, hydroelectric power, tidal 
power, geothermal power, solar power, biomass, and 
biofuels; apparatus and instruments for closed cir-
cuit television and surveillance systems; apparatus 
and instruments for personal security monitoring; 
apparatus and instruments for home security moni-
toring and control; home and personal security ap-
paratus; home and personal security devices; home 
and personal security alarms; electronic protection 
equipment, including fire detecting and alarm equip-
ment, intruder and burglar alarm equipment and mo-
tion detecting equipment; radio, telephonic, televi-
sion and signalling apparatus and instruments, 
cameras, sound and video monitoring and recording 
and sound and video reproducing apparatus and in-
struments, all for control and telemetry purposes for 
the home and personal security; closed-circuit tele-
vision systems (CCTV); monitors; cameras; optical 
lenses; camera casings; prepackaged cameras; vid-
eocassette recorders (VCRs); system controlling 
software; video monitoring apparatus; detectors; ac-
cess control apparatus; readers; magnetic or encod-
ed access control cards; monitoring apparatus; elec-
tronic panels for alarm management and monitoring; 
alarm panels; glass breakage detectors; smoke de-
tectors; carbon monoxide detectors; digital audio 
recorders; digital video recorders; digital audio serv-
ers; digital video servers; electrical communication 
equipment; message programming equipment; radio 
paging equipment; electronic locking systems; life-
saving apparatus and equipment; electric alarms; 
electronic devices for opening doors; electronic de-
vices for protection; intruder alarms and anti-theft 
equipment; intruder detection apparatus; motion de-
tecting equipment; electronic control apparatus; 
electronic apparatus for controlling operation of ma-
chines; remote apparatus for controlling operation of 
machines; computer apparatus for controlling opera-
tion of machines; electronic network equipment; 
electronic communication equipment; message pro-
gramming devices; electronic locking apparatus; 
computer software, operating system software, de-
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أو الصوت أو الوسائط املتعددة أو املقاطع السمعية أو املقاطع 
أو  الرسوم  أو  الفوتوغرافية  الصور  أو  املوسيقى  أو  البصرية 
أو  النصوص  أو  الفيديو  أو  السمعبصرية  املقاطع  أو  الصور 
شبكة  عبر  ذلك  في  مبا  البيانات  من  غيرها  أو  الرسوميات 
اتصاالت عاملية؛ برمجيات حاسوب وبرمجيات أنظمة التشغيل 
البريد  ورسائل  وامللفات  البيانات  ملواقتة  ومكونات  وأجهزة 
اإللكتروني وعناوين االتصال والتقوميات وقوائم املهام والرسائل 
واملقاطع  السمعية  واملقاطع  واملوسيقى  والصور  النصية 
والنصوص  والفيديو  السمعبصرية  واملقاطع  البصرية 
أجهزة  بني  املعلومات  من  وغيرها  والبرامج  والرسوميات 
األجهزة  من  وغيرها  باليد  حتمل  التي  واألجهزة  احلاسوب 
الفورية  املواقتة  التي متكن من  وبالعكس؛ منصات االتصاالت 
احلاسوب  أجهزة  بني  للبيانات  والدائمة  واملبرمجة  واملستمرة 
وبالعكس؛  األجهزة  من  وغيرها  باليد  حتمل  التي  واألجهزة 
بطاقات الوسائط املتعددة وبطاقات الذاكرة وبطاقات الذاكرة 
متعددة  البيانات  تخزين  وأجهزة  الذاكرة  وشرائح  الوميضية 
مرقمة  توصيل  بأطاريف  املزودة  والبطاقات  واملآخذ  الوسائط 
النقالة  الهواتف  خطوط  وشرائح  املمغنطة  والبطاقات 
األذن  وسماعات  األذن  وسماعات  الهاتفي  االتصال  وبطاقات 
التي تثبت على الرأس واألجهزة اإللكترونية احملمولة و/أو التي 
أو  البيانات  وإرسال  وتشغيل  وتخزين  الستقبال  باليد  حتمل 
الصوت أو الوسائط املتعددة أو املقاطع السمعية أو املقاطع 
أو  الرسوم  أو  الفوتوغرافية  الصور  أو  املوسيقى  أو  البصرية 
أو  النصوص  أو  الفيديو  أو  السمعبصرية  املقاطع  أو  الصور 
واملوسوعات  القواميس  البيانات؛  من  غيرها  أو  الرسوميات 
املنشورات  للتنزيل)؛  (القابلة  املباشرة  املرجعية  والكتب 
املباشرة وتشمل الصحف واالت (الدوريات) والكتب الهزلية 
واجلرائد (املنشورات) والكتب وأدلة املستخدم واملواد التوجيهية 
والصور  املباشرة  امللصقات  للتنزيل)؛  (القابلة  والتعليمية 
(القابلة  والتذاكر  والقسائم  واملقاالت  والصور  الفوتوغرافية 
املباشرة؛  املرجعية  والكتب  واملوسوعات  والقواميس  للتنزيل) 
برمجيات حاسوب ملعاجلة الدفعات اإللكترونية وحتويل األموال 
للتنزيل؛  وقابلة  مباشرة  توثيق  برمجيات  الغير؛  وإلى  من 
حتويل  ذلك  في  مبا  املباشرة  التحويل  بيانات  وقواعد  برمجيات 
العمالت وحتويل القياسات؛ برمجيات حاسوب ألغراض مراقبة 
الدردشة  غرف  في  تتم  التي  واحملادثات  املباشرة  االتصاالت 
استخدام  ملراقبة  حاسوب  برمجيات  مبحتواها؛  الغير  وإشعار 
األطفال ألجهزة احلاسوب واإلنترنت؛ برمجيات حاسوب تتعلق 
باحلماية املباشرة واألمن املباشر؛ مالبس وقائية لرياضة ركوب 
الدراجات الهوائية؛ أقفال (كهربائية) للدراجات الهوائية؛ قطع 
مالحة  نظام  أعاله؛  املذكورة  املنتجات  لكافة  وملحقات  غيار 
املواقع  حتديد  نظام  الهوائية؛  للدراجات  الصناعية  باألقمار 
حاسوب  أجهزة  الهوائية؛  الدراجات  مع  لالستخدام  العاملي 

vices, and hardware for transmitting, receiving, syn-
chronizing, displaying, backing-up, monitoring, con-
trolling, sharing, coding, decoding, encrypting, 
accessing, remotely accessing, creating, collecting, 
storing, securing, removing, transferring, dissemi-
nating, locating, organizing or otherwise utilizing 
data, voice, multimedia, audio, visual, music, photo-
graphs, drawings, images, audiovisual, video, text, 
graphics or other data, including over a global com-
munications network; computer software, operating 
system software, devices, and hardware for synchro-
nizing data, files, e-mails, contacts, calendars, task 
lists, text messages, photos, music, audio, visual, 
audio visual, video, text, graphics, programs and 
other information between computers and hand-held 
or other devices, and vice versa; communications 
platforms for enabling instantaneous, continuous, 
scheduled and perpetual synchronization of data be-
tween computers and hand-held or other devices, 
and vice versa; multimedia cards, memory cards, 
flash memory cards, memory chips, data storage me-
dia devices, plugs, plug-in cards, magnetic cards, 
SIM cards, telephone calling cards, headphones, 
headsets, portable and/or hand held electronic de-
vices for receiving, storing, playing and transmitting 
data, voice, multimedia, audio, visual, music, photo-
graphs, drawings, images, audiovisual, video, text, 
graphics or other data; online dictionaries, encyclo-
paedias, and reference texts (downloadable); online 
publications, including newspapers, magazines (pe-
riodicals), comics, journals (publications), books, 
user manuals, instructional and teaching materials 
(downloadable); online posters, photographs, pic-
tures, articles, vouchers and tickets (downloadable), 
online electronic dictionaries, encyclopaedias and 
reference texts; computer software for processing 
electronic payments and transferring funds to and 
from others; online and downloadable authentication 
software; online conversion software and databas-
es, including currency conversion and measurement 
conversion; computer software for the purpose of 
monitoring online communications and chat room 
conversations and alerting third parties to the con-
tents; computer software for monitoring the use of 
computers and the Internet by children; computer 
software relating to online protection and online se-
curity; protective clothing for cycling; locks (electric) 
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الطاقة؛  قياس  أجهزة  الهوائية؛  الدراجات  مع  لالستخدام 
الدراجات  عدادات  بعد؛  عن  العدادات  لقراءة  حاسوبية  أجهزة 
الهوائية؛ عدادات املسافات؛ عدادات الطاقة؛ عدادات السرعة؛ 
النظارات  الشمس؛  أحجبة  الرياضية؛  النظارات  النظارات؛ 
الوقائية؛ النظارات الشمسية؛ علب للنظارات؛ علب للنظارات 
أشرطة  للنظارات؛  عدسات  للنظارات؛  إطارات  الشمسية؛ 
راكبي  خوذات  خوذات؛  والنظارات؛  الشمسية  للنظارات 
الدراجات الهوائية؛ خوذات للوقاية في حاالت التصادم؛ خوذات 
رياضية وقائية؛ حقائب رياضية للخوذات الوقائية؛ أدوات رياضية 
أجهزة  أحجبة؛  وقائية؛  قفازات  والوقاية؛  احلماية  ألغراض 
السلكي؛ أجهزة اتصال؛ هوائيات ألجهزة الالسلكي؛ قطع غيار 
أجهزة  الالسلكي؛  أجهزة  حلمل  علب  الالسلكي؛  ألجهزة 
ملحقات  النقالة؛  الالسلكي  أجهزة  اإللكترونية؛  الالسلكي 
واإلرسال  االستقبال  أجهزة  الالسلكي؛  ألجهزة  تثبيت 
أجهزة  الالسلكي؛  املستقبل  املرسل  أجهزة  الالسلكي؛ 

الالسلكي للمركبات؛ أجهزة الالسلكي التي تعمل بالطاقة 

الشمسية؛ قطع غيار وملحقات لكافة ما تقدم  

for bicycles; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; satellite navigational system for bicycles; 
global positioning systems for use with bicycles; 
computers for use with bicycles; ergometers; com-
puter apparatus for remote meter reading; bicycle 
meters; distance meters; power meters; speed me-
ters; eyewear; sports eyewear; sun visors; protective 
eyewear; sunglasses; cases for eyewear; cases for 
sunglasses; frames for eyeware; lenses for eyewear; 
straps for sunglasses and eyewear; helmets; cyclists 
helmets; crash helmets; protective sports helmets; 
sports bags for protective helmets; sporting articles 
for protective purposes; protective gloves; visors; ra-
dios; communicators; aerials for radios; parts for ra-
dios; carrying cases for radios; electronic radio ap-
paratus; mobile radios; mounting fittings for radios; 
radio receivers and transmitters; radio transceivers; 
radios for vehicles; solar powered radios; parts and 
fittings for all of the above  
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Address for Services:

(208)

Trade Mark No.: 18903العالمة التجارية رقم : 18903

In Class: 38في الصنف : في الصنف : 38

Date: 14/03/2011التاريخ : 14/03/2011

االتصاالت  خدمات  الالسلكية؛  االتصاالت  خدمات   : اجل  من 
خدمات  السلكية؛  االتصاالت  خدمات  والثابتة؛  املتحركة 
التلفزيوني  البث  الراديوية؛  أو  اخللوية  أو  الساتلية  االتصاالت 
البرامج  إرسال  و/أو  واالتصاالت؛ بث  اإلرسال  واإلذاعي؛ خدمات 
اإلذاعية و/أو التلفزيونية و/أو األفالم؛ البث و/أو اإلرسال الساتلي 
خط  طريق  عن  أو  الكيبلي  أو  الرقمي  األرضي  التلفزيوني  أو 
و/أو  السمعية  للبرامج  العريض  النطاق  أو  الرقمي  املشترك 

In Respect of: Telecommunications services; mobile 
and fixed telecommunications services; communica-
tions services; satellite, cellular and radio communi-
cation services; television and radio broadcasting; 
transmission and communication services; broad-
casting and/or transmission of radio and/or televi-
sion programmes and/or films; satellite, DTT, cable, 
DSL and broadband broadcasting and/or transmis-



2011/10/2العـــدد الثالث

130

أو  البصرية  و/أو  السمعية  البرامج  إرسال  السمعبصرية؛ 
بث  الفيديو؛  أفالم  إرسال  كانت)؛  وسيلة  (بأية  السمعبصرية 
وإرسال البرامج التلفزيونية واألفالم إلى احلواسيب الشخصية؛ 
البث واالتصاالت عن طريق أو مبساعدة احلاسوب؛ إرسال البرامج 
بروتوكول  بواسطة  والسمعبصرية  والبصرية  السمعية 
عبر  االتصاالت  خدمات  اإلنترنت)؛  بروتوكول  (تلفزيون  اإلنترنت 
اإلنترنت مبا في ذلك على سبيل املثال ال احلصر اخلدمات املقدمة 
باستخدام بروتوكول نقل الصوت عبر االنترنت؛ توفير الوصول 
و/أو االتصال بشبكات النطاق العريض سواء الثابتة أو احملمولة 
و/أو  الصوت  و/أو  الرسائل  و/أو  النصوص  إرسال  الالسلكية؛  أو 
و/أو  السلكي  االتصاالت  و/أو  الالسلكي  االتصاالت  الصور؛ 
املعلومات  نقل  السمعبصري؛  للمحتويات  اإلرسال  و/أو  البث 
سلكيا (مبا في ذلك صفحات الويب) والبيانات عن طريق الراديو 
خدمات  الصناعية؛  األقمار  طريق  وعن  االتصاالت  ووسائل 
الهواتف والهواتف النقالة وجمع وإرسال الرسائل واالستدعاء 
الدليل؛  واستفسارات  اآللي  والرد  املكاملات  وحتويل  الراديوي 
خدمات الترقيم الشخصي؛ خدمات بث واسترجاع املعلومات 
التي يتم عرضها على شاشات التلفزيون؛ تأجير أجهزة وأدوات 
االتصاالت السلكية والالسلكية البديلة في حاالت العطل أو 
الضياع أو السرقة؛ إرسال الرسائل والصور مبساعدة احلاسوب؛ 
خدمات الرسائل وحتديدا إرسال واستالم وإعادة إرسال الرسائل 
مقاطع  أو  رسومية  صور  أو  أصوات  أو  نصوص  شكل  على 
خدمات  الفورية؛  الرسائل  األشكال؛  هذه  من  مزيج  أو  فيديو 
الرسائل القصيرة؛ خدمات رسائل الوسائط املتعددة؛ خدمات 
مؤمترات  خدمات  الصوتي؛  البريد  خدمات  املوحدة؛  الرسائل 
بنى  إلى  الوصول  توفير  الفيديو؛  هواتف  خدمات  الفيديو؛ 
االتصاالت التحتية ملشغلني آخرين؛ توفير الوصول إلى املؤمترات 
غرف  توفير  الدردشة؛  وغرف  النقاش  ومجموعات  اإللكترونية 
أو  األدوات  أو  األجهزة  استئجار  أو  إيجار  أو  تأجير  الدردشة؛ 
توفير اخلدمات سالفة  املكونات لالستخدام في  أو  التركيبات 
املتعلقة  واالستشارات  واملعلومات  املشورة  خدمات  الذكر؛ 
بكافة ما تقدم؛ خدمات االتصاالت عن طريق األقمار الصناعية 
و/أو التلفزيون و/أو اإلذاعة؛ خدمات وكاالت األنباء؛ توفير الوصول 
إلى األخبار والشؤون اجلارية واملعلومات الرياضية؛ تأجير وإيجار 
اإللكتروني؛  البريد  خدمات  االتصاالت؛  معدات  واستئجار 
خدمات االتصاالت املتعلقة باإلنترنت؛ نقل املعلومات السلكيا 
(مبا في ذلك صفحات الويب)؛ توفير خدمات على أساس املوقع 
ألجهزة وأدوات االتصاالت السلكية والالسلكية؛ توفير خدمات 
بروتوكوالت التطبيقات الالسلكية مبا في ذلك تلك التي تستعني 
بقناة اتصاال آمن؛ توفير املعلومات املتعلقة بـ أو احملددة ألجهزة 
اتصال  روابط  توفير  والالسلكية؛  السلكية  االتصاالت  وأدوات 
اإلنترنت؛  الشبكية على  واملواقع  بيانات حاسوبية  قواعد  إلى 
خدمات االتصاالت اصصة لبيع املنتجات واخلدمات بالتجزئة 

sion of audio and/or audio visual programming; 
transmission of audio, video and/or audio visual pro-
gramming (by any means); transmission of video 
films; broadcasting and transmission of television 
programmes and films to personal computers; broad-
casting and communications by means of or aided 
by computer; transmission of audio, video and/or au-
dio visual programming by Internet protocol (IPTV); 
telecommunications services over the Internet in-
cluding but not limited to services provided using 
voice over Internet protocol (VOIP); provision of ac-
cess and/or connectivity to broadband networks 
whether fixed, portable or wireless; transmission of 
text, messages, sound and/or pictures; telecommu-
nication and/or communication and/or broadcast 
and/or transmission of audio visual content; commu-
nication of information (including web pages), data 
by radio, telecommunications and by satellite; tele-
phone, mobile telephone, message collection and 
transmission, radio-paging, call diversion, answer-
phone and directory enquiry services; personal num-
bering services; television screen based information 
broadcasting and retrieval services; loan of replace-
ment telecommunications and communications ap-
paratus and instruments in case of breakdown, loss 
or theft; computer aided transmission of messages 
and images; messaging services namely, sending, 
receiving and forwarding messages in the form of 
text, audio, graphic images or video or a combina-
tion of these formats; instant messaging; short mes-
sage services (SMS); multimedia messaging servic-
es (MMS); unified messaging services; voicemail 
services; video conferencing services; video tele-
phone services; providing access to telecommunica-
tions infrastructures for other operators; provision of 
access to electronic conferencing, discussion groups 
and chat rooms; provision of chat rooms; hire, leas-
ing or rental of apparatus, instruments, installations 
or components for use in the provision of the afore-
mentioned services; advisory, information and con-
sultancy services relating to all the aforementioned; 
communications services by satellite, television 
and/or radio; news agency services; provision of ac-
cess to news, current affairs and sports information; 
hiring, rental and leasing of communications appa-
ratus; electronic mail services; telecommunication 
services relating to the Internet; telecommunication 
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التلفزيون  خدمات  الزبائن؛  مع  التفاعلي  االتصال  خالل  من 
التفاعلي باعتبارها خدمة نقل السلكي و/أو نقل سلكي و/أو 
بث و/أو إرسال؛ اخلدمات التفاعلية ملشاهدي التلفزيون مبا في 
ذلك أولئك الذين يشاهدونه على الهواتف النقالة واحلواسيب 
الشخصية باعتبارها خدمة نقل السلكي و/أو نقل سلكي و/أو 
بث و/أو إرسال؛ خدمات البث التلفزيوني والي تتضمن اخلدمات 
الذكي  األوتوماتيكي  واالختيار  املشاهدة  ألدلة  التفاعلية 
التلفزيون  ملشاهدي  التفاعلية  اخلدمات  البرامج؛  لتسجيل 
والتي  أوتوماتيكي  بشكل  البرامج  تسجيل  عملية  لتسهيل 
تتم بناء على عادات املشاهدة/تفضيالت املشاهدين باعتبارها 
خدمة نقل السلكي و/أو نقل سلكي و/أو بث و/أو إرسال؛ توفير 
الوصول ملشاهدي التلفزيون التفاعلي (مبا في ذلك أولئك الذين 
يشاهدونه على الهواتف النقالة أو احلواسيب الشخصية) إلى 
محتويات املعلومات و/أو البيانات و/أو الرسوميات و/أو املقاطع 
السمعية و/أو املقاطع السمعبصرية من مجموعة محصورة 
التفاعلي  التلفزيون  وإرسال  اإلنترنت؛ بث  بوابات  أو  من مواقع 
التفاعلية  والرياضة  التفاعلية  واألخبار  التفاعلية  واأللعاب 
النقل  خدمات  التفاعلية؛  واملسابقات  التفاعلي  والترفيه 
الفيديو  إرسال  و/أو  بث  و/أو  السلكي  النقل  و/أو  الالسلكي 
املتدفق  التسليم  املدفوع؛  الطلب  عند  والفيديو  الطلب  عند 
الوصول  توفير  الطلب؛  الفيديو عند  إلى املشاهدين لتدفقات 
مشاهدي  إلى  التلفزيونية  والبرامج  والفيديوهات  لألفالم 
خدمات  املدفوع؛  الطلب  عند  والفيديو  الطلب  عند  الفيديو 
االستشارات املهنية املتعلقة بالبث؛ توفير الوصول إلى قواعد 
من  تشكيلة  عن  معلومات  حفظ  فيها  يتم  التي  البيانات 
رابطة  توفير  اإلنترنت؛  إلى  الوصول  واخلدمات؛ متكني  املنتجات 
تلفزيون  بوابة  عبر  التلفزيون  ومشاهدي  الويب  مواقع  بني 
الويب؛ توفير  تفاعلي؛ خدمات بوابات اإلنترنت؛ خدمات بوابات 
التفاعلي  التلفزيون  بوابات  خدمات  العريض؛  النطاق  خدمات 
التلفزيون  مشاهدي  إلى  اإلنترنت  ملواقع  الوصول  توفر  التي 
في  مبا  بهم  اخلاصة  التلفزيوني  االستقبال  معدات  خالل  من 
الوصول  توفير  الرقمية؛  التلفزيوني  االستقبال  معدات  ذلك 
خدمات  النقالة؛  الهواتف  مستخدمي  إلى  اإلنترنت  ملواقع 
بكافة  املتعلقة  املهنية  واملشورة  واملعلومات  االستشارات 
بيانات  لقاعدة  الوصول  وقت  تأجير  الذكر؛  سالفة  اخلدمات 
معلوماتية؛ معلومات االتصاالت؛ خدمات املعلومات الواقعية 
املتعلقة بالبث التلفزيوني؛ خدمات نقل املقاطع السمعبصرية 
البيانات؛  بث  خدمات  سلكيا؛  البيانات  نقل  خدمات  سلكيا؛ 
و/أو  السلكي  النقل  و/أو  الالسلكي  النقل  الرسائل؛  تسليم 
التلفزيونية واألفالم  والبرامج  اإلذاعية  البرامج  و/أو إرسال  بث 
وأفالم الرسوم املتحركة؛ النقل الالسلكي و/أو النقل السلكي 
من  ومواد  البصرية  و/أو  السمعية  املواد  إرسال  و/أو  بث  و/أو 
اإلذاعية  البرامج  إرسال  مسبقا:  املسجلة  الفيديو  أشرطة 

of information (including web pages); provision of lo-
cation based services for telecommunications and 
communications apparatus and instruments; provi-
sion of wireless application protocol services includ-
ing those utilising a secure communications chan-
nel; provision of information relating to or identifying 
telecommunications and communications apparatus 
and instruments; provision of telecommunications 
links to computer databases and websites on the In-
ternet; telecommunications services dedicated to 
retailing goods and services through interactive 
communications with customers; interactive televi-
sion services being telecommunications and/or 
communications and/or broadcasting and/or trans-
mission services; interactive services for television 
viewers including those watching on mobile tele-
phones and PCs being telecommunications and/or 
communications and/or broadcasting and/or trans-
mission services; television broadcasting services 
incorporating interactive services for viewing guides 
and intelligent automated selection for programme 
recordal; interactive services for television viewers 
facilitating the recordal of programmes automatical-
ly initiated on the basis of customer viewing habits/
preferences being telecommunications and/or com-
munications and/or broadcasting and/or transmis-
sion services; providing interactive television view-
ers (including those watching on their mobile 
telephones or PCs) with access to information, data, 
graphics, audio and/or audio-visual content from a 
restricted group of Internet websites or portals; 
broadcasting and transmission of interactive televi-
sion, interactive games, interactive news, interactive 
sport, interactive entertainment and interactive com-
petitions; video on demand and near on demand 
telecommunication and/or communication and/or 
broadcast and/or transmission services; streaming 
delivery of video on demand streams to viewers; pro-
viding access to movies, videos and television pro-
grammes to viewers on demand and near on de-
mand; professional consultancy services relating to 
broadcasting; providing access to a database stor-
ing information relating to a variety of goods and 
services; enabling access to the Internet; provision 
of a connection between websites and television 
viewers via an interactive television portal; internet 
portal services; web portal services; provision of 



2011/10/2العـــدد الثالث

132

املتحركة  الرسوم  أفالم  أو  األفالم  أو  التلفزيونية  البرامج  أو 
و/أو  السمعية  املواد  أو  مسبقا  املسجلة  الفيديو  أشرطة  أو 
األقراص  أو  مسبقا  املسجلة  الفيديو  كاسيتات  أو  البصرية 
متعددة االستعماالت (دي في دي) أو أقراص الفيديو املسجلة 
إرسال  أو استئجار معدات االتصاالت؛  إيجار  أو  تأجير  مسبقاً؛ 
متعددة االستعماالت (دي في دي) أو أقراص الفيديو املسجلة 
إرسال  أو استئجار معدات االتصاالت؛  إيجار  أو  تأجير  مسبقاً؛ 
متعددة االستعماالت (دي في دي) أو أقراص الفيديو املسجلة 

خدمات  الهاتفية؛  أو  التلفونية  االتصاالت  خدمات  الرسائل؛ 
وحتديدا  اإللكتروني  البيع  خدمات  الالسلكية؛  االتصاالت 
التسليم عبر وسائل االتصال حملتويات الوسائط املتعددة مبا في 
احلاسوب  وألعاب  التلفزيونية  والبرامج  واألفالم  الفيديو  ذلك 
واملوسيقى والصور ونغمات االتصال املقدمة من خالل خدمة 
الالسلكي  اإلرسال  أو  الكيبل  أو  الهاتف  خطوط  أو  اإلنترنت 
وحتليل  وتنظيم  مراقبة  األرضي؛  البث  أو  الصناعية  األقمار  أو 
معلومات االتصال ألغراض التسويق وإدارة األعمال؛ خدمات فرز 
للوصول  املكاملات؛ خدمات حاسوبية  تنبيه  املكاملات؛ خدمات 
حاسوبية  خدمات  حاسوب؛  شبكة  أو  اتصاالت  شبكة  إلى 
قاعدة  عبر  والبيانات  واملعلومات  والتعليم  للترفيه  للوصول 
أو  ليفية  أو  سلكية  أو  كيبلية  أو  خطية  أو  هاتفية  بيانات 
املعلومات  إلى  للوصول  حاسوبية  خدمات  حاسوب؛  شبكة 
أو الرسائل والصوت والصور والبيانات عبر حاسوب أو شبكة 
حاسوب؛ خدمات حاسوبية للوصول إلى البرامج التلفزيونية 
واسترجاعها؛ نقل وإرسال البرامج والبيانات وامللفات ورسائل 
املهام  وقوائم  والتقوميات  االتصال  وعناوين  اإللكتروني  البريد 
السمعية  واملقاطع  واملوسيقى  والصور  النصية  والرسائل 
واملقاطع البصرية واملقاطع السمعبصرية والفيديو والنصوص 
شبكات  عبر  املعلومات  من  وغيرها  والبرامج  والرسوميات 
الوصول  خدمات  العاملية؛  والالسلكية  السلكية  االتصاالت 
عن بعد للبيانات؛ خدمات البريد اإللكتروني واإلشعار باستالم 
املباشرة؛  الفورية  الرسائل  والتنبيه؛  إلكترونية جديدة  رسائل 
توفير املؤمترات املباشرة ومجموعات النقاش ومجالس الرسائل 
وغرف الدردشة؛ خدمات بوابات اإلنترنت؛ خدمات بوابات الويب؛ 
خدمات النقل الالسلكي و/أو النقل السلكي و/أو بث و/أو إرسال 
خدمات  املدفوع؛  الطلب  عند  والفيديو  الطلب  عند  الفيديو 
واسترجاع  إلى  الوصول  من  متكن  التي  املباشرة  االتصاالت 
االتصال  وعناوين  اإللكتروني  البريد  ورسائل  وامللفات  البيانات 
والتقوميات وقوائم املهام والرسائل النصية والصور واملوسيقى 
واملقاطع السمعية واملقاطع البصرية واملقاطع السمعبصرية 
من  وغيرها  والبرامج  والرسوميات  والنصوص  والفيديو 
املعلومات عبر حاسوب أو شبكة حاسوب أو جهاز إلكتروني مبا 
في ذلك اخلدمات املقدمة عبر شبكة اتصاالت عاملية؛ خدمات 
االتصاالت املباشرة املتعلقة بالبث على اإلنترنت وبث امللفات 
الصوتية القابلة لالستخدام مع أجهزة آي بود على اإلنترنت مبا 
في ذلك اخلدمات املقدمة عبر شبكة اتصاالت عامة؛ خدمات 
الند للند التفاعلية؛ توفير خدمات االقتراع التفاعلي باعتبارها 

broadband services; interactive television portal 
services providing access to Internet websites for 
television viewers via their television receiving 
equipment including digital television receiving 
equipment; providing access to Internet websites to 
mobile telephone users; professional consultancy 
and information and advisory services relating to all 
the aforesaid services; leasing access time to an in-
formation database; telecommunications informa-
tion; factual information services relating to televi-
sion broadcasting; audio visual communication 
services; data communication services; data broad-
casting services; delivery of messages; telecommu-
nication and/or communication and/or broadcast 
and/or transmission of radio programmes, television 
programmes, films and motion pictures; telecommu-
nication and/or communication and/or broadcast 
and/or transmission of audio and/or visual material 
and material from pre-recorded video tapes: trans-
mission of radio programmes, television programmes, 
films, motion pictures, pre-recorded video tapes, au-
dio and/or visual material, pre-recorded video cas-
settes, DVDs or pre-recorded video discs; rental, 
leasing or hire of communications equipment; mes-
sage sending; telephonic or telephone communica-
tions services; wireless communication services; e-
sell through services, namely delivery by 
telecommunication of media content, including video 
and films, television programmes, computer games, 
music, images and ring tones provided by internet, 
telephone line, cable, wireless transmission, satel-
lite or terrestrial broadcast service; monitoring, or-
ganisation and analysis of call information for the 
purpose of market and business administration; call 
screening services; call alerting services; computer 
services for accessing a communications or com-
puter network; computer services for accessing en-
tertainment, education, information and data via 
telephone, line, cable, wire or fibre, database or com-
puter network; computer services for accessing in-
formation, messages, text, sound, images and data 
via a computer or computer network; computer ser-
vices for accessing and retrieving radio and televi-
sion programmes; transfer and transmission of pro-
grams, data, files, e-mails, contacts, calendars, task 
lists, text messages, photos, music, audio, visual, 
audio visual, video, text, graphics, programs and 
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خدمات اتصاالت السلكية و/أو اتصاالت سلكية و/أو بث؛ اإلدارة 
أو  املشورة  تقدمي  اإللكترونية؛  لالتصاالت  املباشرة  والفلترة 
املعلومات بشأن ما تقدم؛ املعلومات املتعلقة بكافة اخلدمات 
سالفة الذكر املقدمة مباشرة من قاعدة بيانات حاسوبية أو 

عبر خط مساعدة أو اإلنترنت

other information via telecommunications and global 
communications networks; remote data access ser-
vices; e-mail, email notification and alert services; 
online instant messaging; provision of online confer-
encing, discussion groups, message boards and 
chat rooms; internet portal services; web portal ser-
vices; online video on demand or near on demand 
telecommunication and/or communication and/or 
broadcast and/or transmission services; online tele-
communications services to enable the accessing 
and retrieving of data, files, e-mails, contacts, calen-
dars, task lists, text messages, photos, music, audio, 
visual, audio visual, video, text, graphics, programs 
and other information via a computer or computer 
network or electronic device including services pro-
vided over a global communications network; online 
telecommunications services relating to webcasting 
and podcasting including services provided over a 
global communications network; peer to peer inter-
active services; provision of interactive polling ser-
vices being telecommunications and/or communica-
tions and/or broadcasting services; online managing 
and filtering of electronic communications; advising 
or providing information in relation to the foregoing; 
information relating to all the aforementioned ser-
vices provided on-line from a computer database or 
via a helpline or the Internet  

In the name of: Sky IP International Limitedبأسم : سكاي اي بي انترناشيونال ليمتد بأسم : سكاي اي بي انترناشيونال ليمتد 

5كيو دي,  العنوان : غرانت ويه, اسليورث, تي دبليو7
اململكة املتحدة 

Address: Grant Way, Isleworth, TW7 5QD, 
United Kingdom

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

Address for Services:

( 209 )

Trade Mark No.: 18904العالمة التجارية رقم : 18904

In Class: 41في الصنف : في الصنف : 41

Date: 14/03/2011التاريخ : 14/03/2011
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توفير  التدريب؛  توفير  والترفيه؛  التعليم  خدمات   : اجل  من 
والتدريب  والتعليم  بالترفيه  املتعلق  السمعبصري  احملتوى 
والرياضة والثقافة؛ خدمات التعليم والتدريب بواسطة اإلذاعة 
والتلفزيون والهاتف واإلنترنت وقواعد البيانات املباشرة؛ تأجير 
واألقراص  والفيديوهات  السينمائية  األفالم  واستئجار  وإيجار 
الصوتية  والتسجيالت  دي)  في  (دي  االستعماالت  متعددة 
وأجهزة  الرياضية  واألجهزة  الصوتي  التسجيل  وأجهزة 
متعددة  األقراص  ومسجالت  الفيديو  ومسجالت  التلفزيون 
األفالم  إنتاج  الراديو؛  ومسجالت  دي)  في  (دي  االستعماالت 
املباشرة  اإللكترونية  املطبوعات  توفير  والسينما؛  للتلفزيون 
والنصوص  والكتب  االت  نشر  للتنزيل)؛  القابلة  (غير 
واملطبوعات؛ نشر الكتب أو اجلرائد اإللكترونية املباشرة؛ توفير 
والكتب  واملوسوعات  القواميس  اإللكترونية؛  املنشورات 
الصحف  وتشمل  املباشرة  املنشورات  املباشرة؛  املرجعية 
واالت (الدوريات) والكتب الهزلية واجلرائد (املنشورات) والكتب 
امللصقات  والتعليمية؛  التوجيهية  واملواد  املستخدم  وأدلة 
والقسائم  واملقاالت  والصور  الفوتوغرافية  والصور  املباشرة 
خدمات  التسجيل؛  استوديوهات  تسهيالت  توفير  والتذاكر؛ 
الرياضية؛  واملسابقات  األنشطة  تنظيم  احلية؛  العروض  إنتاج 
خدمات شباك التذاكر؛ إنتاج وتقدمي البرامج التي يتم بثها عن 
طريق التلفزيون أو اإلنترنت أو غيرها من قنوات االتصال إلدارة 
املعاينة واالختيار والشراء التفاعلي للمنتجات؛ خدمات حجز 
التذاكر اخلاصة بالترفيه؛ إنتاج وتقدمي وتوزيع البرامج اإلذاعية 
التفاعلية  واأللعاب  التفاعلي  والتلفزيون  والتلفزيونية 
املسابقات  وتوفير  وتقدمي  إنتاج  التفاعلية؛  واملسابقات 
والفعاليات  األستوديو  وترفيه  والتسالي  واأللعاب  واملنافسات 
التلفزيون  برامج  اختيار  خدمات  اجلمهور؛  فليها  يشارك  التي 
واألخبار  التفاعلي  الترفيه  توفير  للمشاهدين؛  التفاعلي 
خدمات  التلفزيون؛  ملشاهدي  والرياضة  الثقافية  واألنشطة 
والثقافية  والرياضية  التعليمية  واخلدمات  التفاعلي  الترفيه 
أدلة  خدمات  املشاهدة؛  أدلة  خدمات  التلفزيون؛  ملشاهدي 
واستئجارها  واألفالم  البرامج  التي تسهل تسجيل  املشاهدة 
بشكل  التلفزيون  برامج  تسجيل  خدمات  محدد؛  ألجل 
/ تفضيالت  املشاهدة  بناء على عادات  تتم  والتي  أوتوماتيكي 
املشاهدين؛ خدمات الفيديو عند الطلب والفيديو عند الطلب 
توفير  والثقافية؛  والرياضية  والتعليمية  الترفيهية  املدفوع 
عند  للمشاهدين  التلفزيون  وبرامج  والفيديوهات  األفالم 
الطلب والفيديو القريب عند الطلب باعتبارها خدمة ترفيهية 
األنشطة  ثقافية؛  و/أو  رياضية  و/أو  تدريبية  و/أو  تعليمية  و/أو 
والقمار؛  املراهنة  وألعاب  الرهان  خدمات  والثقافية؛  الرياضية 
خدمات الرهان أو ألعاب املراهنة أو القمار أو اليانصيب أو الرهان 
في سباقات اخليل بالتسليف؛ خدمات الرهان أو ألعاب املراهنة 
ببطاقات  اخليل  في سباقات  الرهان  أو  اليانصيب  أو  القمار  أو 

 In Respect of: Education and entertainment 
services; provision of training; provision of audio visual 
content relating to entertainment, education, training, sport 
and culture; education and entertainment services by 
means of radio, television, telephony, the Internet and on-
line databases; hiring, rental and leasing of cine-films, vid-
eos, DVDs, sound recordings, sound recording apparatus, 
sports apparatus, television sets and video recorders, DVD 
recorders and radio recorders; production of films for tele-
vision and cinema; providing on-line electronic publica-
tions (not downloadable); publication of magazines, books, 
texts and printed matter; publication of electronic books or 
journals on-line; provision of electronic publications; on-
line dictionaries, encyclopaedias, and reference texts; on-
line publications, including newspapers, magazines (peri-
odicals), comics, journals (publications), books, user 
manuals, instructional and teaching materials; online post-
ers, photographs, pictures, articles, vouchers and tickets; 
provision of recording studio facilities; live show produc-
tion services; organising of sporting activities and compe-
titions; box office services; production and presentation of 
programmes transmitted by television, the Internet or other 
telecommunication channels for the conduct of the interac-
tive viewing, selection and purchase of goods; ticket reser-
vation services relating to entertainment; production, pre-
sentation and distribution of radio and television 
programmes, interactive television, interactive games, in-
teractive entertainment and interactive competitions; pro-
duction presentation and provision of competitions, con-
tests, games, quizzes, studio entertainment and audience 
participation events; interactive television programme se-
lection services for viewers; provision of interactive enter-
tainment, news, cultural activities and sport for television 
viewers; interactive entertainment, educational, sporting 
and cultural services for television viewers; viewing guide 
services; viewing guide services facilitating the recordal 
and fixed term rental of programmes and movies; televi-
sion programme recording services automatically initiated 
on the basis of customer viewing habits/preferences; video 
on demand and near video on demand entertainment, edu-
cational, sporting and cultural services; providing movies, 
videos and television programmes to viewers on demand 
and near video on demand, being an entertainment and/or 
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ألعاب  أو  الرهان  خدمات  اليانصيب؛  وإجراء  تنظيم  االئتمان؛ 
اخليل  سباقات  في  الرهان  أو  اليانصيب  أو  القمار  أو  املراهنة 
خالل  من  أو  اإلنترنت  بواسطة  تقدميها  يتم  التي  اإللكترونية 
بيانات شبكات  قاعدة  من  مباشرة  أو  عاملية  شبكة حاسوب 
حاسوب أو عبر الهواتف مبا في ذلك إلى الهواتف النقالة أو عبر 
قناة تلفزيونية مبا في ذلك من خالل البث التلفزيوني الساتلي 
أو األرضي أو الكيبلي؛ تنظيم وإجراء املسابقات لالعبي ألعاب 
املدفوعة؛  األلعاب  خدمات  احلاسوب؛  ألعاب  والعبي  الفيديو 
البوكر  ألعاب  خدمات  التفاعلية؛  للند  الند  ألعاب  خدمات 
التفاعلية مبا في ذلك تلك التي يشترك فيها العب واحد أو عدة 
البوكر؛  وألعاب  ومنافسات  مسابقات  وإنتاج  تقدمي  العبني؛ 
مباشرة؛  لعبها  يتم  التي  الترفيهية  أو  التعليمية  األلعاب 
على  الفيديو  تسجيل  خدمات  اإللكتروني؛  النشر  خدمات 
املتعلقة  واالستشارات  املعلومات  خدمات  وأفالم؛  أشرطة 
اجلارية  والشؤون  األخبار  توفير  الذكر؛  سالفة  باخلدمات 
اجلارية  والشؤون  األخبار  خدمات  الرياضية؛  واملعلومات 
واالستشارات  املعلومات  خدمات  التعليمية؛  واملعلومات 
املتعلقة بالبرامج التلفزيونية واإلذاعية والتعليم واالستجمام 
والترفيه واملوسيقى والرياضة؛ خدمات املعلومات واالستشارات 
املتعلقة بالبرامج التلفزيونية واإلذاعية والتعليم واالستجمام 
من  مباشرة  تقدميها  يتم  التي  والرياضة  واملوسيقى  والترفيه 
خدمات  النقالة؛  الهواتف  إلى  أو  اإلنترنت  أو  حاسوب  شبكة 
واإلذاعية  التلفزيونية  بالبرامج  املتعلقة  الواقعية  املعلومات 
واألخبار والرياضة؛ خدمات التعليم؛ خدمات التدريب؛ خدمات 
تنظيم  بالترفيه؛  املتعلقة  االستشارات  خدمات  التسلية؛ 
أو ورش العمل؛ تنظيم  النقاش  أو حلقات  الندوات  أو  املؤمترات 
املعارض أو املهرجانات؛ خدمات وكاالت احلجز؛ خدمات السينما؛ 
أو  اإلذاعية  البرامج  توزيع  السينما؛  استوديوهات  خدمات 
أو  املتحركة  الصور  أفالم  أو  األفالم  أو  التلفزيونية  البرامج 
و/أو  السمعية  املواد  أو  مسبقا  املسجلة  الفيديو  أشرطة 
األقراص  أو  مسبقا  املسجلة  الفيديو  كاسيتات  أو  البصرية 
متعددة االستعماالت (دي في دي) أو أقراص الفيديو املسجلة 
مسبقاً؛ إنتاج البرامج اإلذاعية أو البرامج التلفزيونية أو األفالم 
متعددة االستعماالت (دي في دي) أو أقراص الفيديو املسجلة 
مسبقاً؛ إنتاج البرامج اإلذاعية أو البرامج التلفزيونية أو األفالم 
متعددة االستعماالت (دي في دي) أو أقراص الفيديو املسجلة 

أو أفالم الصور املتحركة أو أشرطة الفيديو املسجلة مسبقا أو 
املسجلة  الفيديو  كاسيتات  أو  البصرية  و/أو  السمعية  املواد 
مسبقا أو األقراص متعددة االستعماالت (دي في دي) أو أقراص 
البرامج  أو  اإلذاعية  البرامج  حترير  مسبقاً؛  املسجلة  الفيديو 
مسبقا أو األقراص متعددة االستعماالت (دي في دي) أو أقراص 
البرامج  أو  اإلذاعية  البرامج  حترير  مسبقاً؛  املسجلة  الفيديو 
مسبقا أو األقراص متعددة االستعماالت (دي في دي) أو أقراص 

أشرطة  أو  املتحركة  الصور  أفالم  أو  األفالم  أو  التلفزيونية 
أو  البصرية  و/أو  السمعية  املواد  أو  املسجلة مسبقا  الفيديو 
متعددة  األقراص  أو  مسبقا  املسجلة  الفيديو  كاسيتات 
االستعماالت (دي في دي) أو أقراص الفيديو املسجلة مسبقاً؛ 
البرامج  أو  اإلذاعية  البرامج  استئجار  أو  تأجير  أو  إيجار 
أشرطة  أو  املتحركة  الصور  أفالم  أو  األفالم  أو  التلفزيونية 

educational and/or training and/or sporting and/or cultural 
service; sporting and cultural activities; betting, gaming 
and gambling services; credit betting, gaming, gambling, 
lottery or bookmaking services; credit card betting, gam-
ing, gambling, lottery or bookmaking services; organising 
and conducting lotteries; electronic betting, gaming, gam-
bling, lottery or bookmaking services provided by means of 
the Internet, or via a global computer network, or on-line 
from a computer network database, or via telephony in-
cluding to mobile telephones, or via a television channel 
including a television channel distributed by satellite, ter-
restrial or cable television broadcast; arranging and con-
ducting competitions for video game players and computer 
game players; pay to play games services; peer to peer 
interactive games and gaming services; interactive poker 
games and gaming including single and multi player gam-
ing formats; presentation and production of poker competi-
tions, tournaments, games and gaming; educational or 
entertainment games played online; electronic publishing 
services; video taping and filming services; information 
and advisory services relating to the aforesaid services; 
provision of news, current affairs and sports information; 
news, current affairs and educational information services; 
information and advisory services relating to television 
and radio programmes, to education, recreation, entertain-
ment, music and to sport; information and advisory ser-
vices relating to television and radio programmes, to edu-
cation, recreation, entertainment, music and to sport, 
provided on-line from a computer database or the Internet 
or to mobile telephones; factual information services relat-
ing to television and radio programmes, news and sport; 
instruction services; training services; leisure services; 
advisory services relating to entertainment; arranging 
conferences, seminars, symposiums or workshops; ar-
ranging exhibitions or festivals; booking agency services; 
cinema services; cinema studio services; distribution of 
radio programmes, television programmes, films, motion 
pictures, pre-recorded video tapes, audio and/or visual 
material, pre-recorded video cassettes, DVDs or pre-re-
corded video discs; production of radio programmes, tele-
vision programmes, films, motion pictures, pre-recorded 
video tapes, audio and/or visual material, pre-recorded 
video cassettes, DVDs or pre-recorded video discs; editing 
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أو  البصرية  و/أو  السمعية  املواد  أو  املسجلة مسبقا  الفيديو 
متعددة  األقراص  أو  مسبقا  املسجلة  الفيديو  كاسيتات 
االستعماالت (دي في دي) أو أقراص الفيديو املسجلة مسبقاً؛ 
عرض البرامج اإلذاعية أو البرامج التلفزيونية أو األفالم أو أفالم 
الصور املتحركة أو أشرطة الفيديو املسجلة مسبقاً أو املواد 
السمعية و/أو البصرية أو كاسيتات الفيديو املسجلة مسبقا 
أو األقراص متعددة االستعماالت (دي في دي) أو أقراص الفيديو 
املسجلة مسبقا لألغراض الترفيهية أو التعليمية أو الرياضية 
أو الثقافية؛ خدمات حدائق املالهي التي تستمد طابعها املميز 
وإدارة  تنظيم  التلفزيونية؛  أو  اإلذاعية  اإلنتاجات  أو  األفالم  من 
الترفيه؛  تنظيم  املميز؛  الطابع  ذات  واحلدائق  املالهي  حدائق 
إعداد البرامج اإلذاعية أو البرامج التلفزيونية أو األفالم أو أفالم 
الصور املتحركة أو أشرطة الفيديو املسجلة مسبقا أو املواد 
السمعية و/أو البصرية أو كاسيتات الفيديو املسجلة مسبقاً 
أو األقراص متعددة االستعماالت (دي في دي) أو أقراص الفيديو 
املسجلة مسبقا أو أفالم الرسوم املتحركة للتوزيع أو اإلرسال 
البرامج  أو  اإلذاعية  البرامج  توفير  بأية وسيلة كانت؛  البث  أو 
التلفزيونية أو األفالم أو املواد السمعية و/أو البصرية أو أفالم 
نشر  للتنزيل)؛  قابل  غير  (وبشكل  مباشرة  املتحركة  الرسوم 
التصوير  خدمات  والتسجيالت؛  املطبوعة  املتعددة  الوسائط 
الرقمي؛ احلواشي السينمائية؛ حترير أشرطة الفيديو؛ الترفيه؛ 
استوديوهات  املتحركة؛  الرسوم  أفالم  تأجير  األفالم؛  إنتاج 
األفالم؛ توفير تسهيالت دور عرض األفالم؛ إنتاج العروض؛ إنتاج 
أشرطة أفالم الفيديو؛ تأجير املعدات السمعية؛ تأجير معدات 
التلفزيونية؛  االستوديوهات  أو  املسرحية  للتجهيزات  اإلضاءة 
األفالم  عرض  أجهزة  تأجير  املتحركة؛  الرسوم  أفالم  تأجير 
التلفزيونات ومعدات  الراديو؛ تأجير  وملحقاتها؛ تأجير معدات 
الفيديو؛  كاميرات  تأجير  الرياضية؛  املعدات  تأجير  التلفزيون؛ 
اإلنتاجات  الفيديو؛  مسجالت  تأجير  الفيديو؛  أشرطة  تأجير 
أو استضافة  املسرحية؛ خدمات استوديوهات األفالم؛ تنظيم 
لألفالم؛  اخلاصة  املؤثرات  إنتاج  األفالم؛  تقدمي  اجلوائز؛  حفالت 
الرياضية  للفعاليات  الفئة)  هذه  في  (الواردة  احلجز  خدمات 
والعلمية والسياسية والثقافية باعتبارها خدمة ترفيهية و/أو 
األعمال  إنتاج  ثقافية؛  و/أو  رياضية  و/أو  تدريبية  و/أو  تعليمية 
استوديوهات  خدمات  املتحركة؛  الرسوم  ألفالم  الفنية 
يحق  التي  والسمعي  البصري  احملتوى  توفير  التسجيل؛ 
مرة  اإلعالمي  احملتوى  ذلك  مشاهدة  خاللها  من  للمستهلك 
واحدة أو أكثر من مرة عن طريق أي من أجهزة إعادة التشغيل 
وجميع ما تقدم يتعلق بالترفيه والتعليم والرياضة والثقافة؛ 
وترشيد  البيئة  بحماية  يتصل  فيما  التدريب  وتوفير  التعليم 
التدريب  وتوفير  التعليم  احليوان؛  ورعاية  البيئة  وعلم  الطاقة 
الرياح  طاقة  ذلك  في  مبا  البديلة  الطاقة  مبوارد  يتصل  فيما 
احلرارية  والطاقة  واجلزر  املد  وطاقة  الكهرومائية  والطاقة 

of radio programmes, television programmes, films, motion 
pictures, pre-recorded video tapes, audio and/or visual 
material, pre-recorded video cassettes, DVDs or pre-re-
corded video discs; hire, leasing or rental of radio pro-
grammes, television programmes, films, motion pictures, 
pre-recorded video tapes, audio and/or visual material, 
pre-recorded video cassettes, DVDs or pre-recorded video 
discs; exhibition of radio programmes, television pro-
grammes, films, motion pictures, pre-recorded video tapes, 
audio and/or visual material, pre-recorded video cas-
settes, DVDs or pre-recorded video discs for entertain-
ment, educational, sporting or cultural purposes; amuse-
ment park services with a theme of films, radio or television 
productions; organisation and management of amusement 
parks and theme parks; organisation of entertainment; 
preparation of radio programmes, television programmes, 
films, pre-recorded video tapes, DVDs, audio and/or visual 
material, pre-recorded video cassettes, pre-recorded vid-
eo discs or motion pictures for distribution for transmission 
or broadcast by any means; provision of radio programmes, 
television programmes, films, audio and/or visual material 
or motion pictures online (not downloadable); publication 
of printed media and recordings; digital imaging services; 
dubbing; video tape editing; entertainment; film production; 
rental of motion pictures; movie studios; providing movie 
theatres facilities; production of shows; video film tape 
production; rental of audio equipment; rental of lighting ap-
paratus for theatrical sets or television studios; rental of 
motion pictures; rental of movie projectors and accesso-
ries; rental of radio equipment; rental of televisions and 
television equipment; rental of sports equipment; rental of 
video cameras; rental of video tapes; rental of video re-
corders; theatre productions; movie studio services; orga-
nising or hosting awards ceremonies; presentation of films; 
production of special effects for films; reservation services 
(included in this class) for sporting, scientific, political and 
cultural events, being an entertainment and/or educational 
and/or training and/or sporting and/or cultural service; pro-
duction of artwork for animated films; recording studio ser-
vices; provision of video and audio content, whereby the 
consumer is entitled to single or multiple viewings of the 
media content via any form of playback device, all relating 
to entertainment, education, sports and culture; education 
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األرضية والطاقة الشمسية والطاقة احليوية والوقود احليوي؛ 
نشر املواد التعليمية واملواد الترويجية املتعلقة بحماية البيئة 
وإجراء  تنظيم  احليوان؛  ورعاية  البيئة  وعلم  الطاقة  وترشيد 
الندوات وورش العمل (تدريب)؛ وضع البرامج التدريبية واألدلة 
والدورات  والسالمة  األمن  دورات  وإجراء  تنظيم  التدريبية؛ 
املباشر  التوفير  املباشرة؛  األخبار  تغطية  خدمات  التثقيفية؛ 
أو  بالترفيه  املتعلقة  العامة  املوسوعية  واملعرفة  للمعلومات 
التعليم أو التدريب أو الرياضة أو الثقافة أو األخبار أو الشؤون 
اجلارية أو األقمار الصناعية أو البرامج اإلذاعية أو التلفزيونية أو 
ألعاب  أو  األخرى  املطبوعات  أو  الكتب  أو  األفالم  أو  املوسيقى 
الفيديو أو ألعاب احلاسوب أو أجهزة التسلية أو مراكز التسلية 
البرامج  توفير  املباشرة؛  الترجمة  خدمات  املالهي؛  حدائق  أو 
املكتبات  والرشاقة؛ خدمات  اللياقة  ملتابعة مستوى  املباشرة 
واملطبوعات  الكتب  واستبدال  استعارة  ذلك  في  مبا  املباشرة 
وورش  والندوات  الدورات  توفير  الفوتوغرافية؛  والصور  األخرى 
املباشرة؛  الورق  ألعاب  املباشرة؛  والعروض  واملعارض  العمل 
توفير  األجازات؛  ومعسكرات  الرياضية  املعسكرات  تنظيم 
وتنظيم  إجراء  للتنزيل)؛  القابلة  (غير  الهواتف  اتصال  نغمات 
وإدارة ورعاية األفراد في الرياضات الفردية و/أو الفرق الرياضية؛ 
توفير خدمات رياضة ركوب الدراجات الهوائية بشكل محترف 
الدراجات  ركوب  فعاليات  خالل  الدعم  خدمات  توفير  وحتديدا 
خدمات  الهوائية؛  الدراجات  ركوب  فعاليات  تنظيم  الهوائية؛ 
اخلدمات  بكافة  املتعلقة  واملشورة  واملعلومات  االستشارات 
تقدم؛  مبا  املتعلقة  املعلومات  أو  املشورة  توفير  الذكر؛  سالفة 
يتم  التي  أعاله  املذكورة  اخلدمات  بكافة  املتعلقة  املعلومات 
تقدميها مباشرة من قاعدة بيانات حاسوبية أو من خالل خط 

املساعدة أو عبر اإلنترنت 

and providing of training in connection with environmental 
protection, energy conservation and ecology and animal 
welfare; education and providing of training in connection 
with alternative energy sources, including wind power, hy-
droelectric power, tidal power, geothermal power, solar 
power, biomass, and biofuels; publication of instructional 
material and promotional material relating to environmen-
tal protection, energy conservation and ecology and ani-
mal welfare; arranging and conducting of seminars and 
workshops (training); establishing training programmes 
and training manuals; organising and conducting safety 
courses and educational courses; online news reporting 
services; online provision of information and general en-
cyclopaedic knowledge relating to entertainment, educa-
tion, training, sports, culture, news, current affairs, satel-
lite, television and radio programmes, music, films, books 
and other printed matter, video games, computer games, 
amusement machines, amusement centres or amusement 
parks; online translation services; provision of online fit-
ness tracking; online library services including the lending 
and exchanging of books and other publications and pho-
tographs; provision of online classes, seminars, work-
shops, exhibitions and displays; online card games; orga-
nization of sports and holiday camps; provision of 
telephone ring tones (not downloadable); arranging, or-
ganisation, running and sponsorship of individuals in 
sports and/or a sports team; provision of professional cy-
cling services, namely providing support services during 
cycling events; organisation of cycling events; consultan-
cy, information and advisory services relating to all the 
aforesaid services; advising or providing information in 
relation to the foregoing; information relating to all the 
aforementioned services provided on-line from a computer 
database or via a helpline or the Internet 

In the name of: Sky IP International Limitedبأسم : سكاي اي بي انترناشيونال ليمتد بأسم : سكاي اي بي انترناشيونال ليمتد 

5كيو دي,  العنوان : غرانت ويه, اسليورث, تي دبليو7
اململكة املتحدة 

Address: Grant Way, Isleworth, TW7 5QD, 
United Kingdom

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

Address for Services:
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( 210 ) 

Trade Mark No.: 18905العالمة التجارية رقم : 18905

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 15/03/2011التاريخ : 15/03/2011

والبيطرية،  الصيدالنية  املستحضرات   : اجل  من 
املستحضرات الصحية لألغراض الطبية، األطعمة 
لالستعمال  التي تستخدم  واملواد  باحلمية  اخلاصة 
غذائية  ومواد  األطعمة  الطبية،  والعيادات  الطبي 
واملواد  األطعمة  واملرضى،  للرضع  لألطفال،  خاصة 
املعدة  املرضعات  لألمهات  باألطعمة  اخلاصة 
واخلاصة  الغذائية  املكمالت  الطبي،  لالستخدام 
باحلمية، مستحضرات الفيتامينات، مستحضرات 

األطعمة غير العضوية، احللويات الطبية. 

In Respect of: Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic foods and substances adapted 
for medical and clinical use; food and food sub-
stances for babies, infants and invalids; foods and 
food substances for nursing mothers adapted for 
medical use; nutritional and dietary supplements; 
vitamin preparations, mineral food preparations; 
medicated confectionery.

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

Address: CH-1800 Vevey, Switzerlandالعنوان : سي أتش العنوان : سي أتش 1800 فيفاي ، سويسر  فيفاي ، سويسر 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم ص.ب 4472 البيرة 
- هاتف رقم 1/2989760

Address for Services:

و  األصفر  االلوان  على  تشتمل  العالمة   : مالحظة 
األسود و األبيض و األحمر 

( 211 )

Trade Mark No.: 18906العالمة التجارية رقم : 18906

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 15/03/2011التاريخ : 15/03/2011
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أو  (احملفوظة  والبطاطس  اخلضراوات   : اجل  من 
فة أو املطبوخة)، الفواكه (احملفوظة  دة أو افّ امّ
فة أو املطبوخة)، الفطر (احملفوظ أو  دة أو افّ أو امّ
ف أو املطبوخ)، اللحوم، الدواجن، حلوم الطرائد،  افّ
هذه  ة  كافّ وتتوافر  البحرية،  واملأكوالت  السمك 
حساء،  مستخلصات،  شكل  على  أيضا  املنتجات 
جاهزة  أطباق  محفوظة،  مأكوالت  معاجني،  جلي، 
احلليب،  البيض،  املربّى،  فة،  مجفّ أو  دة  مجمّ أو 
الطعام  ومستحضرات  األجبان  الزبدة،  القشدة، 
احلليب،  بدائل  احلليب،  أساسها  التي  األخرى 
التي  احللويات  احلليب،  مع  املصنوعة  املشروبات 
أساسها احلليب واحللويات التي أساسها القشدة، 
األلبان، حليب الصويا (بدائل احلليب)، املستحضرات 
لألكل،  القابلة  الدهون  و  الزيوت  الصويا،  فول  من 
البشري،  لالستهالك  البروتني  مستحضرات 
زبدة  اخلنزير،  حلم  السجق،  اللبنية،  غير  القشدة 
مكعبات  املرق،  احلساء،  مركزات  احلساء،  الفستق، 

ر، حساء اللحم أو الدجاج.  املرق، املرق املبهّ

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, fro-
zen or dehydrated; jams; eggs; milk, cream, butter, 
cheese and other food preparations having a base 
of milk; milk substitutes; milk-based beverages; 
milk-based and cream-based desserts; yoghurts; 
soya milk (milk substitute), soya-based prepara-
tions; edible oils and fats; protein preparations for 
human food; non-dairy creamers; sausages; char-
cuterie; peanut butter; soups, soup concentrates, 
broth, stock cubes, bouillon, consommés.

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

Address: CH-1800 Vevey, Switzerlandالعنوان : سي أتش العنوان : سي أتش 1800 فيفاي ، سويسر  فيفاي ، سويسر 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم ص.ب 4472 البيرة 
- هاتف رقم 1/2989760

Address for Services:

و  األصفر  االلوان  على  تشتمل  العالمة   : مالحظة 
األسود و األبيض و األحمر

(212 )

Trade Mark No.: 18907العالمة التجارية رقم : 18907

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 15/03/2011التاريخ : 15/03/2011
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القهوة  ومستخلصات  القهوة   : اجل  من 
القهوة،  التي أساسها  واملشروبات  واملستحضرات 
القهوة املثلجة، بدائل القهوة، مستخلصات بدائل 
أساسها  التي  واملشروبات  املستحضرات  القهوة، 
بدائل القهوة، الهندباء البرية، الشاي، مستخلصات 
أساسها  التي  واملشروبات  املستحضرات  الشاي، 
الشاي، الشاي املثلج، املستحضرات التي أساسها 
التي  واملشروبات  واملستحضرات  الكاكاو  الشعير، 
الشوكوال،  منتجات  الشوكوال،  الكاكاو،  أساسها 
املستحضرات واملشروبات التي أساسها الشوكوال، 
العلكة  السكر،  السكر؛  حلوى  احللويات،  احللوى، 
املضغية، احملليات الطبيعية، منتجات األفران، اخلبز، 
اخلميرة، املعجنات، البسكويت، الكعك، البسكويت 
البودينغ،  حلوى  التوفي،  الهشة،  الرقائق  احمللى، 
البوظة، مثلجات املياه، الشربات، احللويات املثلجة، 
الكعك امد، املثلجات املرطبة، احللويات املثلجة، 
األلبان املثلجة، املساحيق وعوامل التماسك لعمل 
البوظة و/أو مثلجات املاء و/أو الشربات و/أو احللويات 
املرطبة،  املثلجات  و/أو  املثلج،  الكعك  و/أو  املثلجة 
العسل  املثلجة،  األلبان  و/أو  املثلجة،  احللويات  و/أو 
(أكلة من  اإلفطار، موسلي  العسل، حبوب  وبدائل 
شكل  على  احلبوب  الذرة،  ورقائق  واللوز)،  العسل 
أصابع واحلبوب اجلاهز لألكل، مستحضرات احلبوب، 
األرز، املعكرونة والشعيرية، األطعمة املصنوعة من 
أطباق  على شكل  وأيضاً  احلبوب،  أو  الطحني  األرز، 
املستحضرات  الساندويتشات،  البيتزا،  جاهزة، 
النشوية  العجينة  من  املصنوعة  و  للخبز  اجلاهزة 
الصويا،  صلصة  الصلصات،  الكيك،  عجينة  و 
أو  النكهة  بإضافة  اخلاصة  املنتجات  الكاتشاب، 
التوابل  القابلة لألكل،  البهارات  التوابل لألطعمة، 

وزينة السلطات، املايونيز واخلردل، اخلل. 

In Respect of: Coffee, coffee extracts, coffee-
based preparations and beverages; iced coffee; 
coffee substitutes, extracts of coffee substitutes, 
preparations and beverages based on coffee 
substitutes; chicory; tea, tea extracts, tea-based 
preparations and beverages; iced tea; malt-
based preparations; cocoa and cocoa-based 
preparations and beverages; chocolate, choco-
late products, chocolate-based preparations 
and beverages; confectionery, sweets, candies; 
sugar confectionery; sugar; chewing gum; natu-
ral sweeteners; bakery products, bread, yeast, 
pastry; biscuits, cakes, cookies, wafers, toffees, 
puddings; ice cream, water ices, sherbets, frozen 
confections, frozen cakes, soft ices, frozen des-
serts, 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 dish-
es; pizzas; sandwiches; mixtures of alimentary 
paste and oven-ready prepared dough; sauces; 
soya sauce; ketchup; aromatising or seasoning 
products for food, edible spices, condiments, sal-
ad dressings, mayonnaise; mustard; vinegar.

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

Address: CH-1800 Vevey, Switzerlandالعنوان : سي أتش العنوان : سي أتش 1800 فيفاي ، سويسر  فيفاي ، سويسر 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم ص.ب 4472 البيرة 
- هاتف رقم 1/2989760

Address for Services:

و  األصفر  االلوان  على  تشتمل  العالمة   : مالحظة 
األسود و األبيض و األحمر 
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( 213 )

Trade Mark No.: 18908العالمة التجارية رقم : 18908

In Class: 4في الصنف : في الصنف : 4

Date: 15/03/2011التاريخ : 15/03/2011

من اجل : زيوت وشحوم صناعية مزلقات مركبات 
امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار وقود مبا في ذلك 

وقود احملركات ومواد اضاءة شموع وفتائل لآلضاءة 

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

-In the name of: SHARIKET ALHAJ NEMER ALبأسم : شركة احلاج منر التميمي للتجارة والنقل 
TAMIMI LITIJARA WAALNAQEL

Address: NABLUS - SHARE’ HIFAالعنوان : نابلس - شارع حيفا العنوان : نابلس - شارع حيفا 

 ’Address for Services:   NABLUS - SHAREعنوان التبليغ : نابلس - شارع حيفا 
HIFA

( 214 )

Trade Mark No.: 18909العالمة التجارية رقم : 18909

In Class: 43في الصنف : في الصنف : 43

Date: 15/03/2011التاريخ : 15/03/2011

من اجل : خدمات توفير األطعمة واملشروبات؛ خدمات اإليواء 
حتضير  خدمات  القهوة؛  وحانات  املقاهي  خدمات  املؤقت؛ 
األطعمة واملشروبات؛ خدمات األطعمة واملشروبات السفرية؛ 
خدمات املطاعم؛ خدمات مطاعم الوجبات السريعة؛ خدمات 
املطاعم املؤقتة أو املتنقلة (املقاصف)؛ خدمات املطاعم ذاتية 
اخلدمة؛ مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة؛ خدمات املطاعم مبا 
الوجبات  توفير  خدمات  السفرية؛  والطلبات  األكشاك  فيها 
املعدة  الوجبات  أو  الغذائية  املواد  حتضير  خدمات  احملضرة؛ 

لالستهالك داخل أو خارج املباني. لالستهالك داخل أو خارج املباني. 

In Respect of: Services for providing food and drink; temporary ac-
commodation; cafe and coffee bar services; food and drink prepara-
tion services; food and drink takeaway services; restaurant servic-
es; fast-food restaurant services; canteens, self-service restaurant 
services; snack-bars; restaurant services including kiosk and take-
away; providing prepared meals; preparation of foodstuffs or meals 
for consumption on or off the premises

In the name of: Burger King Corporationبأسم : برجر كنج كوربوريشن 
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 ،33126 فلوريدا  ميامي،  درايف،  الجون  بلو   5505  : العنوان 
أمريكا 

Address: 5505 Blue LagoonDrive, Miami, Florida 33126, 
U.S.A

عنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية- رام اللة - ص 
ب 858

Address for Services:

( 215 ) 

Trade Mark No.: 18911العالمة التجارية رقم : 18911

In Class: 10في الصنف : في الصنف : 10

Date: 16/03/2011التاريخ : 16/03/2011

.In Respect of: Angioplasty balloon cathetersمن اجل : أدوات القسطرة بالبالون. 

In the name of: Cordis Corporationبأسم : كورديس كوربوريشن 

 ،22 روت   430 كوربوريشن،  فلوريدا   : العنوان 
بريدجووتر، ان جيه، الواليات املتحدة االمريكية 

Address: a Florida Corporation of 430 Route 22, 
Bridgewater, NJ, U.S.A.

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

Address for Services:

( 216 )

Trade Mark No.: 18912العالمة التجارية رقم : 18912

In Class: 9في الصنف : في الصنف : 9

Date: 17/03/2011التاريخ : 17/03/2011
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أجهزة  حواسيب،  حواسيب،  ذاكرات   : اجل  من 
البيانات)،  معاجلة  (جهاز  الفأرة  الفرعية،  احلاسوب 
لوحات مفاتيح احلاسوب، خزانات ملكبرات الصوت، 
الفيديو  كاميرات  لألذن،  قوابس  ميكروفونات، 
(جهاز  قارءات  (كهربائية)،  مخفضات  الرقمية، 
أقراص  املودم، حواسيب محمولة،  بيانات)،  معاجلة 
ضوئية، مسند فأرة احلاسوب، حواسيب على شكل 
(كهربائية)،  عاكسات  كهربائية،  أسالك  مفكرة، 
االتصاالت  طرق  من  وغيرها  املقابس  مقابس، 
للبطاريات  شواحن  الكهربائية)،  (االتصاالت 

الكهربائية. 

In Respect of: Computer memories; Comput-
ers; Computer peripheral devices; Mouse 
[data processing equipment]; Computer key-
boards; Cabinets for loudspeakers; Micro-
phones; Ear plugs; Camcorders; Reducers 
[electricity]; Readers [data processing equip-
ment]; Modems; Laptop computers; Optical 
discs; Mouse pads; Notebook computers; 
Wires, electric; Inverters [electricity]; Sock-
ets, plugs and other contacts [electric con-
nections]; Chargers for electric batteries

In the name of: Horizon Palace Trading Coبأسم : شركة قصر األفق للتجارة 

العنوان : حي العليا، طريق امللك فهد، مجمع اخلليج، 
البريدي  الرمز   ،282205 (34-33)، ص.ب.  رقم  محل 

11392 – الرياض - اململكة العربية السعودية. 

Address: Riyadh- Kingdom of Saudi Arabia 
P.O.Box 282205 Post code 11392

:Address for Servicesعنوان التبليغ : طمون- نابلس 

( 217 )

Trade Mark No.: 18913العالمة التجارية رقم : 18913

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 17/03/2011التاريخ : 17/03/2011
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؛  الشوكوالته  ومنتجات  الشوكوالته   : اجل  من 
مستحضرات مكونة من احلبوب ؛ الوجبات اخلفيفة 
واحللويات  واملعجنات  والكعك  والبسكويت  اخلبز  ؛ 
؛ البقسماط ؛ مستحضرات  ؛ احلبوب  غير الطبية 
الشاي   ، الشاي  أكياس  ؛  الشاي  ؛  واحلبوب  املواد 
الفواكه؛  ، شاي  ، شاي األعشاب  املعبأ (فلت)  غير 
الفواكه  بطعم  املنكه  الشاي  ؛  املنكه  الشاي 
 ، والهندباء  األساسية  الشاي  خالصات  ؛  نقوع  ؛ 
منتجات الشاي ؛ منتجات الشاي اجلاهزة للشرب ؛ 
مستحضرات مصنوعة من أو حتتوي على الشاي ؛ 
بدائل الشاي ؛ بدائل الشاي ؛ املشروبات املرتكزة على 
الشاي ؛ الشاي املثلج ؛ القهوة ؛ الكاكاو ؛ خالئط 
الهندباء  ؛  النب  خالصات  ؛  والهندباء  القهوة  من 
كبدائل  تستخدم  وجميعها   ، الهندباء  وخالئط 
كرمي  اآليس  ؛  األسود  والعسل   ، العسل  ؛  للقهوة 
واحللويات   ، مائية  مثلجات   ، كرمي  اآليس  وحلويات 
إليها  املشار  السلع  جميع  لصنع  خالئط  امدة؛ 

أعاله. 

In Respect of: Chocolate, Chocolate products; 
preparations made from cereal; snack foods; 
bread, biscuits, cakes, cakes , pastry, non-medi-
cated confectionery, cereals; rusks; cereal prepa-
rations and substances; tea; tea bags; loose tea; 
herbal teas; fruit teas; flavored teas; infusions; 
tea extracts and essences; tea products; ready 
to drink tea products; preparations made from or 
containing tea; tea substances; tea based bever-
ages; iced tea, coffee; cocao, mixtures of coffee 
and chicory; coffee essences, coffee extracts; 
chicory and chicory mixtures, all for use as sub-
stitutes for coffee; honey ; treacle ; ice cream, ice 
cream confections, water ices, frozen confections; 
mixtures for making all the aforesaid goods.

-In the name of: Tata Global Beverages GB Limبأسم : تاتا جلوبال بيفرجيز جي بي ليمتد 
ited

82العنوان : باركفيو ، 82العنوان : باركفيو ، 82 طريق أكسفورد ، يوكسبريج 
اململكة   ، إكس  يو   1 8 بي  يو   ، ميدليسيكس 

املتحدة. 

Address: Parkview, 82 Oxford Road, Uxbridge, 
Middlesex UB8 1UX, United Kingdom.

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم ص.ب 4472 البيرة 
- هاتف رقم 1/2989760

Address for Services:

( 218 )

Trade Mark No.: 18914العالمة التجارية رقم : 18914

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 17/03/2011التاريخ : 17/03/2011
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؛  الشوكوالته  ومنتجات  الشوكوالته   : اجل  من 
مستحضرات مكونة من احلبوب ؛ الوجبات اخلفيفة 
واحللويات  واملعجنات  والكعك  والبسكويت  اخلبز  ؛ 
؛ البقسماط ؛ مستحضرات  ؛ احلبوب  غير الطبية 
الشاي   ، الشاي  أكياس  ؛  الشاي  ؛  واحلبوب  املواد 
الفواكه؛  ، شاي  ، شاي األعشاب  املعبأ (فلت)  غير 
الفواكه  بطعم  املنكه  الشاي  ؛  املنكه  الشاي 
 ، والهندباء  األساسية  الشاي  خالصات  ؛  نقوع  ؛ 
منتجات الشاي ؛ منتجات الشاي اجلاهزة للشرب ؛ 
مستحضرات مصنوعة من أو حتتوي على الشاي ؛ 
بدائل الشاي ؛ بدائل الشاي ؛ املشروبات املرتكزة على 
الشاي ؛ الشاي املثلج ؛ القهوة ؛ الكاكاو ؛ خالئط 
الهندباء  ؛  النب  خالصات  ؛  والهندباء  القهوة  من 
كبدائل  تستخدم  وجميعها   ، الهندباء  وخالئط 
كرمي  اآليس  ؛  األسود  والعسل   ، العسل  ؛  للقهوة 
واحللويات   ، مائية  مثلجات   ، كرمي  اآليس  وحلويات 
إليها  املشار  السلع  جميع  لصنع  خالئط  امدة؛ 

أعاله. 

In Respect of: Chocolate, Chocolate products; 
preparations made from cereal; snack foods; 
bread, biscuits, cakes, cakes , pastry, non-medi-
cated confectionery, cereals; rusks; cereal prepa-
rations and substances; tea; tea bags; loose tea; 
herbal teas; fruit teas; flavored teas; infusions; 
tea extracts and essences; tea products; ready 
to drink tea products; preparations made from or 
containing tea; tea substances; tea based bever-
ages; iced tea, coffee; cocao, mixtures of coffee 
and chicory; coffee essences, coffee extracts; 
chicory and chicory mixtures, all for use as sub-
stitutes for coffee; honey ; treacle ; ice cream, ice 
cream confections, water ices, frozen confections; 
mixtures for making all the aforesaid goods.

-In the name of: Tata Global Beverages GB Limبأسم : تاتا جلوبال بيفرجيز جي بي ليمتد 
ited

82العنوان : باركفيو ، 82العنوان : باركفيو ، 82 طريق أكسفورد ، يوكسبريج 
اململكة   ، إكس  يو   1 8 بي  يو   ، ميدليسيكس 

املتحدة. 

Address: Parkview, 82 Oxford Road, Uxbridge, 
Middlesex UB8 1UX, United Kingdom.

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم ص.ب 4472 البيرة 
- هاتف رقم 1/2989760

Address for Services:

( 219 )

Trade Mark No.: 18915العالمة التجارية رقم : 18915

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

Date: 17/03/2011التاريخ : 17/03/2011
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من اجل : املستحضرات اخلاصة بتبييض األقمشة 
وغيرها من املواد التي تستخدم في غسيل املالبس 
ومستحضرات التنظيف والصقل والكشط وإزالة 

األوساخ، مواد إزالة الشحومات- الصابون . 

In Respect of: Bleaching preparations and other sub-
stances for laundry use;cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; soaps;

-In the name of: SHARIKAT TARGET AL-ESTETHMARIبأسم : شركة تارجت االستثمارية م . خ . م 
YEH M . K . M

العنوان : اخلليل - شارع عني ساره - تلفون : -2211133
02

Address: ALKALEEL - SHARE’ EIN SARAH - TEL :02-
2211133

عنوان التبليغ : اخلليل - شارع عني ساره - تلفون : 
2211133-02

Address for Services:   ALKALEEL - SHARE’ EIN SAR-
AH - TEL :02-2211133

( 220 )

Trade Mark No.: 18916العالمة التجارية رقم : 18916

In Class: 16في الصنف : في الصنف : 16

Date: 20/03/2011التاريخ : 20/03/2011

واألصناف  (الكرتون)  املقوى  والورق  الورق   : اجل  من 
 ، أخرى  فئات  في  املصنفة  غير  املواد  املصنوعة من هذه 
 ، الفوتوغرافية  الصور   ، الكتب  جتليد  ومواد  املطبوعات 
القرطاسية ، املواد الالصقة املستعملة في القرطاسية 
فرش   ، بالفنانني  اخلاصة  األدوات   ، املنزلية  لألغراض  أو 
املكاتب  ومستلزمات  الكاتبة  اآلالت   ، والدهان  التلوين 
األجهزة)  (عدا  والتعليمية  االرشادية  املواد   ، األثاث)  (عدا 
فئات  ضمن  املصنفة  (غير  للتغليف  بالستيكية  مواد   ،

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;
adhesives for stationery or household purposes; art-
ists materials; paint brushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for pack-
aging (not included in other classes); playing cards;
printers’ type; printing blocks

In the name of: MBC IP FZ-LLCبأسم : شركة ام بي سي أي بي (منطقة حرة ذ.م.م.) بأسم : شركة ام بي سي أي بي (منطقة حرة ذ.م.م.) 

العنوان : مبنى ام بي سي, الطابق اخلامس, دبي, االمارات 
العربية املتحدة 

Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai, United Arab
Emirates

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

:Address for Services

اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
احلق املطلق باستخدام كلمةnet . ذات االستخدام العام 

مبعزل عن العالمة
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( 221 )

Trade Mark No.: 18917العالمة التجارية رقم : 18917

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 20/03/2011التاريخ : 20/03/2011

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

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

حرة  (منطقة  بي  أي  سي  بي  ام  شركة   : بأسم 
ذ.م.م.) ذ.م.م.) 

In the name of: MBC IP FZ-LLC

دبي,  اخلامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
االمارات العربية املتحدة 

Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai, United 
Arab Emirates

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

Address for Services:

اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
ذات   .  netكلمة باستخدام  املطلق  احلق  اصحابها 

االستخدام العام مبعزل عن العالمةاالستخدام العام مبعزل عن العالمة

( 222 )

Trade Mark No.: 18918العالمة التجارية رقم : 18918

In Class: 38في الصنف : في الصنف : 38

Date: 20/03/2011التاريخ : 20/03/2011

In Respect of: Telecommunicationsمن اجل : خدمات االتصاالت 

حرة  (منطقة  بي  أي  سي  بي  ام  شركة   : بأسم 
ذ.م.م.) ذ.م.م.) 

In the name of: MBC IP FZ-LLC

دبي,  اخلامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
االمارات العربية املتحدة 

Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai,
United Arab Emirates
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AGIP - TMP Agents/ P.O Box  : التبليغ  عنوان 
3800 Al-Beereh

:Address for Services

اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
ذات   .  netكلمة باستخدام  املطلق  احلق  اصحابها 

االستخدام العام مبعزل عن العالمةاالستخدام العام مبعزل عن العالمة

( 223 )

Trade Mark No.: 18919العالمة التجارية رقم : 18919

In Class: 41في الصنف : في الصنف : 41

Date: 20/03/2011التاريخ : 20/03/2011

من اجل : خدمات التعليم ؛ خدمات توفير التدريب ؛ خدمات 
التسلية والترفيه ؛ خدمات األنشطة الرياضية والثقافية 

In Respect of: Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities

In the name of: MBC IP FZ-LLCبأسم : شركة ام بي سي أي بي (منطقة حرة ذ.م.م.) بأسم : شركة ام بي سي أي بي (منطقة حرة ذ.م.م.) 

االمارات  دبي,  اخلامس,  الطابق  سي,  بي  ام  مبنى   : العنوان 
العربية املتحدة 

Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai, United 
Arab Emirates

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

Address for Services:

احلق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
املطلق باستخدام كلمةnet . ذات االستخدام العام مبعزل عن 

العالمة

( 224 )

Trade Mark No.: 18920العالمة التجارية رقم : 18920

In Class: 42في الصنف : في الصنف : 42

Date: 20/03/2011التاريخ : 20/03/2011
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واالبحاث  والتكنولوجية  العلمية  اخلدمات   : اجل  من 
التحليل  خدمات   ، اخلدمات  بتلك  املتعلقة  والتصاميم 
الكمبيوتر  اجزاء  وتطوير  تصميم   ، الصناعية  واالبحاث 

وبرامجه التشغيلية ، اخلدمات القانونية 

In Respect of: Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial analy-
sis and research services; design and development of 
computer hardware and software; legal services

In the name of: MBC IP FZ-LLCبأسم : شركة ام بي سي أي بي (منطقة حرة ذ.م.م.) بأسم : شركة ام بي سي أي بي (منطقة حرة ذ.م.م.) 

العنوان : مبنى ام بي سي, الطابق اخلامس, دبي, االمارات 
العربية املتحدة 

Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai, United Arab 
Emirates

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

Address for Services:

اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
احلق املطلق باستخدام كلمةnet . ذات االستخدام العام 

مبعزل عن العالمة

( 225 )

Trade Mark No.: 18921العالمة التجارية رقم : 18921

In Class: 32في الصنف : في الصنف : 32

Date: 20/03/2011التاريخ : 20/03/2011

In Respect of: unalcoholic drinkمن اجل : مشروب غير كحولي من اجل : مشروب غير كحولي 

واملعجنات  اخلبز  لتسويق  االمانة  شركة   : بأسم 
املساهمة اخلصوصية 

In the name of: shareket alamana ltsweq alkhbz w 
almoajnat al msahemh al khswsya

الهالل  بجانب   - القدس  شارع   - البيرة   : العنوان 
االحمر 

Address: albera - sharee alqds - bjaneb al helal 
al ahmar

 - البالوع  قطامش-  ربحي  احملامي   : التبليغ  عنوان 
شارع مجمع احملاكم - قرب مشتل الورد شارع مجمع احملاكم - قرب مشتل الورد 

Address for Services:

اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
اصحابها حق احلماية املطلق باستخدام الكلمات 
االستخدام  ذات  الوصفية  والرسومات  والعبارات 

العام مبعزل عن العالمةالعام مبعزل عن العالمة
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( 226 )

Trade Mark No.: 18923العالمة التجارية رقم : 18923

In Class: 10في الصنف : في الصنف : 10

Date: 21/03/2011التاريخ : 21/03/2011

في  تستخدم  التي  والعدد  األجهزة   : اجل  من 
والطب  األسنان  وطب  البشري  والطب  اجلراحة 
أدوات   ، اإلصطناعية  والعيون  األطراف   ، البيطري 
أدوات   ، اجلراح  خياطة  أدوات   ، والتجبير  التقومي 
 ، الدم  في  الغلوكوز  نسبة  وقياس  حتليل   ، ملراقبة 
من  مؤلف  الدم  في  الغلوكوز  نسبة  ملراقبة  نظام 
 ، إختبار  ، صفائح  احللول  ملراقبة  وأجهزة  ات  مجسّ

ات طبية.  معدات للجمع ، مجسّ

In Respect of: Surgical, medical, dental and 
veterinary apparatus and instruments, artifi-
cial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; 
suture materials; including Blood glucose 
monitors, analyzers, and meters; Blood glu-
cose monitoring system comprised of lanc-
ing devices, control solution, test strips, and 
combination kits; medical lancets.

In the name of: General Electric Companyبأسم : جنرال إلكتريك كومباني بأسم : جنرال إلكتريك كومباني 

12345 ريفر روود ، ستشينيكتادي، أن واي 12345 ريفر روود ، ستشينيكتادي، أن واي 12345 العنوان : 1
، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 1 River Road, Schenectady, NY 
12345, United States of America (USA)

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم ص.ب 4472 البيرة 
- هاتف رقم 1/2989760

Address for Services:

       

( 227 )

Trade Mark No.: 18924العالمة التجارية رقم : 18924

In Class: 9في الصنف : في الصنف : 9

Date: 21/03/2011التاريخ : 21/03/2011
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واملالحية  العلمية  واألدوات  األجهزة   : اجل  من 
والبصرية  والسينماتوغرافية  والفوتوغرافية 
وأجهزة وعدد الوزن والقياس ومسح األراضي وإرسال 
اإلشارات والضبط (املراقبة) وإنقاذ احلياة والتعليم 
، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو حتويل أو تكثيف أو 
تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية ، أجهزة 
 ، الصور  أو  الصوت  وإستعادة  وإرسال  تسجيل 
حامالت البيانات املمغنطة ، إسطوانات التسجيل 
تعمل  التي  واألجهزة  األتوماتيكية  البيع  آالت   ،
 ، النقد  مسجالت   ، فيها  معدينة  قطعة  بوضع 
األلكترونية  واحلاسبات  املعدات   ، احلاسبة  اآلالت 
(الكمبيوتر) ملعاجلة البيانات ، أجهزة إطفاء احلرائق 
؛ األجزاء  ؛ برمجيات الكمبيوتر  ؛ أجهزة الكمبيوتر 

اجلانبية للكمبيوتر. 

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, pho-
tographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), 
life-saving and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; automat-
ic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and com-
puters; fire-extinguishing apparatus; computer 
hardware, computer software, computer peripher-
als.

In the name of: Oracle International Corporationبأسم : أوراكل إنترناشيونال كوربوريشن 

العنوان : 500 أوراكل باركواي ، ريدوود سيتي ، سي 
إيه 94065 ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 
94065, United States of America (USA)

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم ص.ب 4472 البيرة 
- هاتف رقم 1/2989760

Address for Services:

       

( 228 )

Trade Mark No.: 18925العالمة التجارية رقم : 18925

In Class: 9في الصنف : في الصنف : 9

Date: 21/03/2011التاريخ : 21/03/2011

 ، ستاليت   ، مسجالت   ، تلفزيونات   : اجل  من 
ستيريوهات ، كمبيوتر ، مكواة 

In Respect of: TELEVISION , RECORDER , 
STAELLITE , STEREO , RADIO , COMPUTER 
, IRON

 In the name of: SHAREKT BELMAR ALبأسم : شركة بلمار الصناعية االستثمارية 
SENA’IYAH AL ESTETHMARIAH

Address: BET LAHEM - ALODOHAالعنوان : اخلليل - سنجر 
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-Address for Services:   BET LAHEM - ALODOعنوان التبليغ : اخلليل - سنجر 
HA

( 229 )

Trade Mark No.: 18926العالمة التجارية رقم : 18926

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 21/03/2011التاريخ : 21/03/2011

من اجل : مستحضرات او مواد احلمية املعدة 
لالستعمال الطبي، اضافات غذائية لالستعمال 
الطبي، مشروبات احلمية املعدة الغراض طبية، 

الفيتامينات، مستحضرات الفيتامينات، االدوية 
الطبيعية 

In Respect of: Dietetic preparations or sub-
stances adapted for medical use; food sup-
plements for medical use; dietetic beverages 
adapted for medical purposes; vitamins; vita-
min preparations; natural medicines.

.In the name of: DSM IP Assets B.Vبأسم : دي إس إم اي بي أستس بي.في. بأسم : دي إس إم اي بي أستس بي.في. 

 ,Address: Het Overloon 1, 6411 TE Heerlenالعنوان : هت أوفرلون 1، 6411 تي هيرلن، هولندا 
Netherlands

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

Address for Services:

( 230 )

Trade Mark No.: 18927العالمة التجارية رقم : 18927

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 21/03/2011التاريخ : 21/03/2011
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املعدة  احلمية  مواد  او  مستحضرات   : اجل  من 
لالستعمال  غذائية  اضافات  الطبي،  لالستعمال 
طبية،  الغراض  املعدة  احلمية  مشروبات  الطبي، 
منتجات التغذية واحلمية املعدة لالستعمال الطبي 
سائل،  او  بودرة  شكل  على  الوجبة  بدائل  وتشمل 
جميع البضائع املذكورة أيضا مغلفة مع املنتجات 
االساسية،  املكونات  كونها  واحلمية  الغذائية 
األدوية  الفيتامينات،  مستحضرات  الفيتامينات، 

الطبيعية. 

In Respect of: Dietetic preparations or sub-
stances adapted for medical use; food sup-
plements for medical use; dietetic beverages 
adapted for medical purposes; nutritional and 
dietetic products adapted for medical use, in-
cluding meal replacements in powder and liq-
uid form; all of the aforementioned products 
also in packets with nutritional and dietetic 
products being the main ingredient; vitamins; 
vitamin preparations; natural medicines.

.In the name of: DSM IP Assets B.Vبأسم : دي إس إم اي بي أستس بي.في. بأسم : دي إس إم اي بي أستس بي.في. 

 ,Address: Het Overloon 1, 6411 TE Heerlenالعنوان : هت أوفرلون 1، 6411 تي هيرلن، هولندا 
Netherlands

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

Address for Services:

( 231 )

Trade Mark No.: 18928العالمة التجارية رقم : 18928

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 21/03/2011التاريخ : 21/03/2011

املعدة  احلمية  مواد  او  مستحضرات   : اجل  من 
لالستعمال  غذائية  اضافات  الطبي،  لالستعمال 
طبية،  الغراض  املعدة  احلمية  مشروبات  الطبي، 
االدوية  الفيتامينات،  مستحضرات  الفيتامينات، 

الطبيعية 

In Respect of: Dietetic preparations or sub-
stances adapted for medical use; food sup-
plements for medical use; dietetic beverages 
adapted for medical purposes; vitamins; vita-
min preparations; natural medicines.

.In the name of: DSM IP Assets B.Vبأسم : دي إس إم اي بي أستس بي.في. بأسم : دي إس إم اي بي أستس بي.في. 

 ,Address: Het Overloon 1, 6411 TE Heerlenالعنوان : هت أوفرلون 1، 6411 تي هيرلن، هولندا 
Netherlands

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

Address for Services:
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( 232 )

Trade Mark No.: 18929العالمة التجارية رقم : 18929

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 21/03/2011التاريخ : 21/03/2011

من اجل : اللحوم واالسماك وحلوم الدواجن والصيد 
محفوظة  وخضروات  فواكه   ، اللحم  خالصات   ،

ومجففة ومطهوة . 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables.

In the name of: sam subhi el ali and sonsبأسم : سام صبحي العلي وأوالده بأسم : سام صبحي العلي وأوالده 

مقابل  اخلطاب  بن  عمر  شارع  طولكرم   : العنوان 
سوق اخلضار 

Address: tulkarem omar ibn al khattab st . 
oppsite vegetables market

اخلطاب  بن  عمر  شارع  طولكرم   : التبليغ  عنوان 
مقابل سوق اخلضار 

Address for Services:   tulkarem omar ibn al 
khattab st . oppsite vegetables market

اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
الكلمات  باستخدام  املطلق  احلق  اصحابها 
مبعزل  العام  االستخدام  ذات  الوصفية  والعبارات 

عن العالمة.

( 233 )

Trade Mark No.: 18930العالمة التجارية رقم : 18930

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 23/03/2011التاريخ : 23/03/2011

In Respect of: datesمن اجل : التمور 

-In the name of: shareket tayyebat al emarat leبأسم : شركة طيبات االمارات للتسويق 
ltasweeq
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Address: em - al-sharayet - ramallah - palestineالعنوان : ام الشرايط - رام اهللا - فلسطني العنوان : ام الشرايط - رام اهللا - فلسطني 

-Address for Services:   em - al-sharayet - ramalعنوان التبليغ : ام الشرايط - رام اهللا - فلسطني 
lah - palestine

اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
اصحابها حق احلماية املطلق باستخدام الكلمات 
االستخدام  ذات  الوصفية  والرسومات  والعبارات 

العام مبعزل عن العالمةالعام مبعزل عن العالمة

( 234 )

Trade Mark No.: 18931العالمة التجارية رقم : 18931

In Class: 32في الصنف : في الصنف : 32

Date: 23/03/2011التاريخ : 23/03/2011

In Respect of: fresh drinks without alcoholمن اجل : مشروبات منعشة غير كحولية 

In the name of: sharikat zalloum sweet candyبأسم : شركة زلوم سويت كاندي للحلويات 
llhalawiat

Address: al khaleel eaisaالعنوان : اخلليل عيصى 0599201460

Address for Services:   al khaleel eaisaعنوان التبليغ : اخلليل عيصى عنوان التبليغ : اخلليل عيصى 0599201460
       

( 235 )

Trade Mark No.: 18932العالمة التجارية رقم : 18932

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 23/03/2011التاريخ : 23/03/2011
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 ، وبيطرية  صيدالنية  مستحضرات   : اجل  من 
حمية  مواد   ، طبية  لغايات  صحية  مستحضرات 
معدة لإلستعمال الطبي و أغذية للرضع واألطفال 
، لصقات ومواد ضماد ، مواد حشو االسنان وشمع 
ألبادة  مستحضرات   ، مطهرات  االسنان  طب 
فطريات  مبيدات   ، الضارة  واحليونات  احلشرات 

ومبيدات أعشاب . 

In Respect of: Pharmaceutical, veterinary and san-
itary preparations; dietetic substances adapted for 
medical use, food for babies; plasters,materials 
for dressings; material for stopping teeth, dental 
wax;disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides,herbicides

واالستثمار  للصناعة  تكس  صن  شركة   : بأسم 
مساهمة خصوصية 

In the name of: shareket sun tex lelssena’a wa 
elestethmar mosahmah hososeh .

 Address: nablus - almanteka alsenahehالعنوان : نابلس - املنطقة الصناعية 
alsharkeah

شارع   - دويكات  منير  أنور  احملامي   : التبليغ  عنوان 
سفيان عمارة عنتر الطابق الرابع - نابلس سفيان عمارة عنتر الطابق الرابع - نابلس 

Address for Services:

( 236 )

Trade Mark No.: 18933العالمة التجارية رقم : 18933

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 24/03/2011التاريخ : 24/03/2011

دواء  بوصفها  صيدلية  مستحضرات   : اجل  من 
مضاد للسرطان لالستعمال البشري. مضاد للسرطان لالستعمال البشري. 

In Respect of: Pharmaceutical preparations as an 
anti-cancer drug for human use.

In the name of: CELGENE CORPORATIONبأسم : سلجني كوربوريشن 

86 ديالوير،  والية  في  مؤسسة  شركة   : العنوان 
موريس افنيو، ساميت، نيو جيرسي 07901، الواليات 

املتحدة االمريكية 

Address: A company incorporated in the State of 
Delaware at, 86 Morris Avenue, Summit, New Jer-
sey 07901, U.S.A.

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

Address for Services:
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( 237 )

Trade Mark No.: 18934العالمة التجارية رقم : 18934

In Class: 36في الصنف : في الصنف : 36

Date: 24/03/2011التاريخ : 24/03/2011

من اجل : اخلدمات املالية، مثل إدارة املوجودات اخلاصة؛ 
اخلدمات  بشأنه؛  املشورة  وتقدمي  اإلستثمار  إدارة 
األستثمار  صندوق  اإلستثمارية؛  اإلستشارية 
التحوط  وصندوق  املتبادل)  التمويل  (أو  املشترك 
إستشارية  خدمات  املشتقة؛  اإلستثمار  وأدوات 
اإلستثمارية  احملفظة  إدارة  األموال؛  استثمار  بشأن 
وتوزيع  إدارة صندوق اإلستثمار؛ وساطة  للصندوق؛ 
واستثمار صندوق اإلستثمار؛ خدمات إدارة استثمار 
املالي؛  التخطيط  خدمات  املشتقة؛  املالية  األوراق 
والتوزيع  والتخصيص  واإلدارة  اإلستشارة  خدمات 
باإلستثمار  اخلاصة  واألبحاث  والتحليل  والوساطة 
أبحاث  خدمات  املالية؛  اخلدمات  واملوجودات؛ 
املتعلقة  املالية  اإلستشارية  اخلدمات  اإلستثمار؛ 

بجميع اخلدمات السابقة. 

In Respect of: Financial services, e.g., private
asset management, investment management
and advice; investment advisory services;
mutual fund, hedge fund and derivate in-
vestment vehicles; fund investment advisory
services; fund portfolio management and ad-
ministration; investment fund management
and administration; investment fund broker-
age; distribution and investment; derivative
securities investment management services;
financial planning services; investment and
asset advisory, administration, allocation,
distribution, management, brokerage, analy-
sis and research services; financing services;
investment research services; financial con-
sulting services relating to all the foregoing
.services

بأسم : شركة جدوى لإلستثمار (شركة مساهمة 
مقفلة) 

In the name of: Jadwa Investment Company
((Closed Shareholding Company

اململكة   – الرياض 11555  : ص. ب 60677  العنوان 
العربية السعودية 

Address: P.O. Box 60677 Riyadh 11555 – Sau-
di Arabia

عنوان التبليغ : احملامي ثائر ياسر عمرو، رام اهللا - ص 
ب 1903

:Address for Services
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( 238 )

Trade Mark No.: 18935العالمة التجارية رقم : 18935

In Class: 16في الصنف : في الصنف : 16

Date: 24/03/2011التاريخ : 24/03/2011

واإلقتصاد  األعمال  مجاالت  في  املنشورات   : اجل  من 
واملالية 

In Respect of: Publications in the fields of business,
economics and finance

مساهمة  (شركة  لإلستثمار  جدوى  شركة   : بأسم 
مقفلة) 

In the name of: Jadwa Investment Company (Closed
(Shareholding Company

العنوان : ص. ب 60677 الرياض 11555 – اململكة العربية 
السعودية 

Address: P.O. Box 60677 Riyadh 11555 – Saudi Arabia

عنوان التبليغ : احملامي ثائر ياسر عمرو، رام اهللا - ص ب 
1903

:Address for Services

( 239 )

Trade Mark No.: 18936العالمة التجارية رقم : 18936

In Class: 32في الصنف : في الصنف : 32

Date: 24/03/2011التاريخ : 24/03/2011

من اجل : املشروبات اخلفيفة, املشروبات غير الكحولية 
وعصائر الفواكه 

In Respect of: soft drinks, non-alcoholic beverages 
and fruit juices

بأسم : امازون فالفورز – كونسينترادوس اي كورانتيس بارا 
بيبيداس ال تي دي ايه. بيبيداس ال تي دي ايه. 

In the name of: AMAZON FLAVORS - CONCEN-
TRADOS E CORANTES PARA BEBIDAS LTDA.

العنوان : اف. توركواتو تاباجوس, 1695 غالباو 03 – بايرو 
دي باز, سيب 69.048-010, ماناوس, امازوناس, البرازيل 

Address: Av. Torquato Tapajos, 1695, Galpao 03 
- Bairro da Paz, CEP 69.0 48-010, Manaus, Ama-
zonas, Brasil

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

Address for Services:
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( 240 )

Trade Mark No.: 18937العالمة التجارية رقم : 18937

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 24/03/2011التاريخ : 24/03/2011

واألرز  القهوة والشاي والكاكاو والسكر   : من اجل 
 ، القهوة  مقام  يقوم  وما  والساجو  والتابيوكا 
الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ، اخلبز 
العسل   ، املثلجة  واحللوى   ، واحللويات  واملعجنات 
امللح   ، اخلبازة  ومسحوق  اخلميرة  السكر،  ودبس 
واخلردل واخلل الصلصات (التوابل) ، البهارات، الثلج 

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

مساهمة  الرشيد  بن  مطاحن  شركة   : بأسم 
خصوصية 

In the name of: Sharikat Matahen Bon Al-Rasheed 
Mosahima Khososiyah

Address: P.O. Box: 49 Qalqilia, The West Bankالعنوان : ص ب: 49 قلقيلية, الضفة الغربية 

-AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-Beereh Adعنوان التبليغ :
dress for Services:

اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
اصحابها حق احلماية املطلق باستخدام الرسومات 

ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمةذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة

( 241 )

Trade Mark No.: 18938العالمة التجارية رقم : 18938

In Class: 11في الصنف : في الصنف : 11

Date: 27/03/2011التاريخ : 27/03/2011

من اجل : أجهزة اإلنارة وعلى وجه اخلصوص 
املصابيح والثريات الكهربائية وقطع غيار البضائع 

املذكورة. 

In Respect of: Lighting apparatus, especially 
electric lamps and luminaires; parts of the afore-
said goods.
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In the name of: Osram GmbHبأسم : أوسرام جي أم بي أتش بأسم : أوسرام جي أم بي أتش 

 ، 20 06 العنوان : هيالبرونير شتراسة 1 ، ص.ب 20
دي- دي- 81536 ميونيخ ،أملانيا 

Address: Hellabrunnerstrasse 1, Postfach 90 06 
20, D-81536 Munchen, Germany

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم ص.ب 4472 البيرة 
- هاتف رقم 1/2989760

Address for Services:

( 242 )

Trade Mark No.: 18939العالمة التجارية رقم : 18939

In Class: 43في الصنف : في الصنف : 43

Date: 28/03/2011التاريخ : 28/03/2011

 In Respect of: Services for providing food andمن اجل : خدمات توفير االطعمة واملشروبات 
drink;

 In the name of: sharket aletehad ala’am leltejarahبأسم : شركة االحتاد العام للتجارة العامة م.خ.م 
ala’amah almusahemah alkhosoiyah almahdodah

Address: dawar al husien nablusالعنوان : نابلس_دوار احلسني ت 092373214

Address for Services:   dawar al husien nablusعنوان التبليغ : نابلس_دوار احلسني ت 092373214

    

( 243 )

Trade Mark No.: 18940العالمة التجارية رقم : 18940

In Class: 32في الصنف : في الصنف : 32

Date: 28/03/2011التاريخ : 28/03/2011

In Respect of: juice , soft drinks , mineral waterمن اجل : عصائر ومشروبات خفيفة ومياه معدنية 

In the name of: walid shukri hanna kuttabبأسم : وليد شكري حنا كتاب بأسم : وليد شكري حنا كتاب 

Address: ramallah albireh, alirsal streetالعنوان : رام اهللا - البيرة- شارع االرسال- ص ب 917

االرسال- ص ب  البيرة- شارع   - رام اهللا   : التبليغ  عنوان 
917

Address for Services:   ramallah albireh, alirsal 
street
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( 244 )

Trade Mark No.: 18941العالمة التجارية رقم : 18941

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 29/03/2011التاريخ : 29/03/2011

ذلك  في  مبا  الصيدالنية  املستحضرات   : اجل  من 
التحضيرات لعالج انقطاع الطمث وحاالت ما بعد 
من  والعالج  للوقاية  وبالنسبة  الطمث،  انقطاع 

مرض هشاشة العظام. مرض هشاشة العظام. 

In Respect of: Pharmaceutical preparations in-
cluding preparations to treat menopausal and 
post-menopausal conditions and for the preven-
tion and treatment of osteoporosis.Celgene

In the name of: Wyeth LLCبأسم : ويث أل أل سي بأسم : ويث أل أل سي 

نيو   ، ماديسون   ، فارمز  جيرالدا  فايف   : العنوان 
جرسيجرسي07940 ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: Five Giralda Farms, Madison, New Jer-
sey 07940, United States of America

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم ص.ب 4472 البيرة 
- هاتف رقم 1/2989760

Address for Services:

( 245 )

Trade Mark No.: 18942العالمة التجارية رقم : 18942

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 29/03/2011التاريخ : 29/03/2011

ذلك  في  مبا  الصيدالنية  املستحضرات   : اجل  من 
التحضيرات لعالج انقطاع الطمث وحاالت ما بعد 
من  والعالج  للوقاية  وبالنسبة  الطمث،  انقطاع 

مرض هشاشة العظام. مرض هشاشة العظام. 

In Respect of: Pharmaceutical preparations 
including preparations to treat menopausal 
and post-menopausal conditions and for the 
prevention and treatment of osteoporosis.

In the name of: Wyeth LLCبأسم : ويث أل أل سي بأسم : ويث أل أل سي 

نيو   ، ماديسون   ، فارمز  جيرالدا  فايف   : العنوان 
جرسيجرسي07940 ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: Five Giralda Farms, Madison, New 
Jersey 07940, United States of America

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم ص.ب 4472 البيرة 
- هاتف رقم 1/2989760

Address for Services:
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( 246 )

Trade Mark No.: 18943العالمة التجارية رقم : 18943

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 29/03/2011التاريخ : 29/03/2011

 ، والصيد  الدواجن  وحلوم  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
خالصات اللحوم ، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة 
مطبوخة  وفواكه  ومربيات  (جيلي)  هالميات  ومطهوة، 
الزيوت  احلليب،  ومنتجات  واحلليب  البيض  بالسكر، 

والدهون الصاحلة لألكل 

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

.In the name of: Longulf Trading (UK) Limitedبأسم : لوجنلف تريدينغ (يو كيه) ليمتد. بأسم : لوجنلف تريدينغ (يو كيه) ليمتد. 

تراسي،  سميل  كنج   2 هاوس،  البرت  برينس   : العنوان 
6بي ان، اململكة املتحدة بي ان، اململكة املتحدة  لندن اس دبليو8

Address: Prince Albert House, 2 Kingsmill Terrace, Lon-
don SW8 6BN, United Kingdom

عنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية- رام اللة - ص 
ب 858

Address for Services:

(247 )

Trade Mark No.: 18945العالمة التجارية رقم : 18945

In Class: 31في الصنف : في الصنف : 31

Date: 29/03/2011التاريخ : 29/03/2011

والغابات  البساتني  ومنتجات  الزراعية  املنتجات   : اجل  من 
الفواكه  احلية،  احليوانات  أخرى،  فئات  في  الواردة  غير  والغالل 
واخلضروات الطازجة، البذور والنباتات والزهور الطبيعية، املواد 

الغذائية اخلاصة باحليوانات، الشعير املنبت (امللت). 

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

.In the name of: Longulf Trading (UK) Limitedبأسم : لوجنلف تريدينغ (يو كيه) ليمتد. 

العنوان : برينس البرت هاوس، 2 كنج سميل تراسي، لندن اس 
6بي ان، اململكة املتحدة بي ان، اململكة املتحدة  دبليو8

Address: Prince Albert House, 2 Kingsmill Terrace, Lon-
don SW8 6BN, United Kingdom

اللة - ص ب  رام  الفكرية-  للملكية  : سماس  التبليغ  عنوان 
858

Address for Services:
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( 248 )

Trade Mark No.: 18946العالمة التجارية رقم : 18946

In Class: 32في الصنف : 32

Date: 29/03/2011التاريخ : 29/03/2011

من اجل : البيرة (شراب الشعير) واملياه املعدنية والغازية 
مشروبات  الكحولية،  غير  املشروبات  من  وغيرها 
أشربة  الفواكه،  وعصائر  الفواكه  من  مستخلصة 

ومستحضرات أخرى لتحضير املشروبات. 

In Respect of: Beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks; fruit 
drinks and fruit juices; syrups and other prep-
arations for making beverages.

.In the name of: Longulf Trading (UK) Limitedبأسم : لوجنلف تريدينغ (يو كيه) ليمتد. 

تراسي،  سميل  كنج   2 هاوس،  البرت  برينس   : العنوان 
6بي ان، اململكة املتحدة  لندن اس دبليو8

Address: Prince Albert House, 2 Kingsmill 
Terrace, London SW8 6BN, United Kingdom

:Address for Servicesعنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية- رام اللة - ص ب 858

( 249 )

Trade Mark No.: 18947العالمة التجارية رقم : 18947

In Class: 16في الصنف : في الصنف : 16

Date: 30/03/2011التاريخ : 30/03/2011

In Respect of: baby diapers toilete tissuesمن اجل : فوط أطفال محارم. 

 In the name of: SHARIKAT SOFT LINE LLTIGARAبأسم : شركة سوفت الين للتجارة والصناعة 
WA AL SINAA

 Address: HEBRON DAHIAT ALBALADIAHالعنوان : اخلليل - ضاحية البلدية 2273444
2273444 

-Address for Services:   HEBRON DAHIAT ALعنوان التبليغ : اخلليل - ضاحية البلدية 2273444
BALADIAH 2273444

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات  والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية 

الوصفية ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة
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( 250 )

Trade Mark No.: 18948العالمة التجارية رقم : 18948

In Class: 16في الصنف : في الصنف : 16

Date: 30/03/2011التاريخ : 30/03/2011

In Respect of: baby diapers toilete tissuesمن اجل : فوط أطفال محارم. من اجل : فوط أطفال محارم. 

-In the name of: SHARIKAT SOFT LINE LLTIبأسم : شركة سوفت الين للتجارة والصناعة 
GARA WA AL SINAA

 Address: HEBRON DAHIAT ALBALADIAHالعنوان : اخلليل - ضاحية البلدية 2273444
2273444

-Address for Services:   HEBRON DAHIAT ALعنوان التبليغ : اخلليل - ضاحية البلدية 2273444
BALADIAH 2273444

( 251 )

Trade Mark No.: 18949العالمة التجارية رقم : 18949

In Class: 16في الصنف : في الصنف : 16

Date: 30/03/2011التاريخ : 30/03/2011

In Respect of: baby diapers toilete tissuesمن اجل : فوط أطفال محارم. من اجل : فوط أطفال محارم. 

 In the name of: SHARIKAT SOFT LINE LLTIGARAبأسم : شركة سوفت الين للتجارة والصناعة 
WA AL SINAA

 Address: HEBRON DAHIAT ALBALADIAHالعنوان : اخلليل - ضاحية البلدية 2273444
2273444

-Address for Services:   HEBRON DAHIAT ALعنوان التبليغ : اخلليل - ضاحية البلدية 2273444
BALADIAH 2273444
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( 252 )

Trade Mark No.: 18950العالمة التجارية رقم : 18950

In Class: 32في الصنف : في الصنف : 32

Date: 30/03/2011التاريخ : 30/03/2011

وغيره  الشراب  والغازية-  املعدنية  املياه   : اجل  من 
الفواكه  عصير  املشروبات–  لعمل  املستحضرات  من 
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 preparations for making beverages

In the name of: raed abdellah mohamad karajehبأسم : رائد عبد اهللا محمد كرجة 

Address: al khalil halhoolالعنوان : اخلليل حلحول اول طريق زبود 

Address for Services:   al khalil halhoolعنوان التبليغ : اخلليل حلحول اول طريق زبود عنوان التبليغ : اخلليل حلحول اول طريق زبود 

( 253 )

Trade Mark No.: 18951العالمة التجارية رقم : 18951

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 30/03/2011التاريخ : 30/03/2011

In Respect of: potato chipsمن اجل : رقائق البطاطا 

In the name of: raed abdellah mohamad karajehبأسم : رائد عبد اهللا محمد كرجة 

Address: al khalil halhoolالعنوان : اخلليل حلحول اول طريق زبود 

Address for Services:   al khalil halhoolعنوان التبليغ : اخلليل حلحول اول طريق زبود 

( 254 )      

Trade Mark No.: 18953العالمة التجارية رقم : 18953

In Class: 9في الصنف : في الصنف : 9
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Date: 30/03/2011التاريخ : 30/03/2011

من اجل : األجهزة والعدد العلمية واملالحية واخلاصة 
والسينماتوغرافية  والفوتوغرافية  األراضي  مبسح 
وإرسال  والقياس  الوزن  وعدد  وأجهزة  والبصرية 
اإلشارات والضبط (املراقبة) وإنقاذ احلياة والتعليم، 
واألجهزة والعدد اخلاصة بوصل أو حتويل أو تركيم أو 
تنظيم أو ضبط الكهرباء ، أجهزة تسجيل أو إرسال 
البيانات  حامالت   ، الصور  أو  الصوت  إستعادة  أو 
البيع  آالت   ، التسجيل  إسطوانات   ، املمغنطة 
بوضع  تعمل  التي  األجهزة  وآليات  األتوماتيكية 
النقد،  مسجالت   ، فيها  معدنـي  نقد  من  قطعة 
اإللكترونية  واحلاسبات  املعدات   ، احلاسبة  اآلالت 
(الكمبيوتر) ملعاجلة البيانات ، أجهزة إطفاء احلرائق. 

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, pho-
tographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), 
life-saving and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; automat-
ic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and com-
puters; fire-extinguishing apparatus.

In the name of: Intel Corporationبأسم : إنتيل كوربوريشن 

العنوان : 2200 ميشيون كوليج بوليفارد س سي4
 ،  8119  –  95052 كاليفورنيا   ، كالرا  سانتا   ،  203

الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 2200 Mission College Boulevard Sc4 
203,Santa Clara, California 95052-8119, United 
States of America (USA)

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم ص.ب 4472 البيرة 
- هاتف رقم 1/2989760

Address for Services:

( 255 )

Trade Mark No.: 18954العالمة التجارية رقم : 18954

In Class: 9في الصنف : في الصنف : 9

Date: 30/03/2011التاريخ : 30/03/2011



2011/10/2مجلة امللكية الصناعية

167

من اجل : األجهزة والعدد العلمية واملالحية واخلاصة مبسح 
والبصرية  والسينماتوغرافية  والفوتوغرافية  األراضي 
والضبط  اإلشارات  وإرسال  والقياس  الوزن  وعدد  وأجهزة 
والبصرية  والسينماتوغرافية  والفوتوغرافية  األراضي 
والضبط  اإلشارات  وإرسال  والقياس  الوزن  وعدد  وأجهزة 
والبصرية  والسينماتوغرافية  والفوتوغرافية  األراضي 

(املراقبة) وإنقاذ احلياة والتعليم، واألجهزة والعدد اخلاصة 
 ، الكهرباء  أو ضبط  أو تنظيم  أو تركيم  أو حتويل  بوصل 
الصور  أو  الصوت  إستعادة  أو  إرسال  أو  تسجيل  أجهزة 
 ، التسجيل  إسطوانات   ، املمغنطة  البيانات  حامالت   ،
آالت البيع األتوماتيكية وآليات األجهزة التي تعمل بوضع 
النقد، اآلالت  ، مسجالت  قطعة من نقد معدنـي فيها 
(الكمبيوتر)  اإللكترونية  واحلاسبات  املعدات   ، احلاسبة 

ملعاجلة البيانات ، أجهزة إطفاء احلرائق. 

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measur-
ing, signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; ap-
paratus 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, calculat-
ing machines, data processing equipment and comput-
ers; fire-extinguishing apparatus.

In the name of: Intel Corporationبأسم : إنتيل كوربوريشن 

 ، 203 العنوان : 2200 ميشيون كوليج بوليفارد س سي4
سانتا كالرا ، كاليفورنيا 95052 – 8119 ، الواليات املتحدة 

األمريكية 

Address: 2200 Mission College Boulevard Sc4 
203,Santa Clara, California 95052-8119, United States 
of America (USA) 

 - البيرة   4472 ص.ب  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
هاتف رقم 1/2989760

Address for Services:

( 256 )

Trade Mark No.: 18955العالمة التجارية رقم : 18955

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 30/03/2011التاريخ : 30/03/2011

 In Respect of: Advertising and Puplishing,Businessمن اجل : االعالن والنشر,ادارة االعمال, املهمات املكتبية 
Administration,Office Tasks

 In the name of: SHRIKAT AL AL’OMOR LETASWEKبأسم : شركة العمر لتسويق قطع السيارات 
KETA’ ALSIARAT

Address: AL KHALIL WAD AL HARIAHالعنوان : اخلليل واد الهرية 2234058

ت  اللؤلؤة  عمارة  سارة  عني  اخلليل   : التبليغ  عنوان 
0599914732

Address for Services:

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق 
احلماية املطلق باستخدام الكلمات والعبارات الوصفية 

ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمةذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة



2011/10/2العـــدد الثالث

168

( 257 )

Trade Mark No.: 18956العالمة التجارية رقم : 18956

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 31/03/2011التاريخ : 31/03/2011

مغطاة  منتجات  الشوكوالتة،  الكعك،  او  الكيك   : اجل  من 
بالشوكوالتة 

In Respect of: cakes, chocolates, products covered with 
chocolate.

 In the name of: ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIMبأسم : أي تي اَي جيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي 
SIRKETI

-Address: ORGANIZE SANAYI BOLGESI 11. CADDE ESالعنوان : أورجانيز ساناي بوجليسي 11. كاد اسكشير، تركيا 
KISEHIR, TURKEY

الضفة  ساحور-  بيت  قمصية  جميل  نادر   : التبليغ  عنوان 
الغربية ص.ب. 182

Address for Services:

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات  والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية 

الوصفية ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة

( 258 )

Trade Mark No.: 18957العالمة التجارية رقم : 18957

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 31/03/2011التاريخ : 31/03/2011

مغطاة  منتجات  الشوكوالتة،  الكعك،  او  الكيك   : اجل  من 
بالشوكوالتة 

In Respect of: cakes, chocolates, products covered with 
chocolate.

 In the name of: ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIMبأسم : أي تي اَي جيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي 
SIRKETI

-Address: ORGANIZE SANAYI BOLGESI 11. CADDE ESالعنوان : أورجانيز ساناي بوجليسي 11. كاد اسكشير، تركيا 
KISEHIR, TURKEY
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الضفة  ساحور-  بيت  قمصية  جميل  نادر   : التبليغ  عنوان 
الغربية ص.ب. 182

Address for Services:

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات  والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية 

الوصفية ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 259 )

Trade Mark No.: 18958العالمة التجارية رقم : 18958

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 31/03/2011التاريخ : 31/03/2011

من اجل : الكيك او الكعك، الشوكوالتة، منتجات 
مغطاة بالشوكوالتة 

In Respect of: cakes, chocolates, products 
covered with chocolate.

بأسم : أي تي اَي جيدا ساناي في تيكاريت أنونيم 
سيركتي سيركتي 

In the name of: ETI GIDA SANAYI VE TI-
CARET ANONIM SIRKETI

العنوان : أورجانيز ساناي بوجليسي 11. كاد 
اسكشير، تركيا 

Address: ORGANIZE SANAYI BOLGESI 11. 
CADDE ESKISEHIR, TURKEY

عنوان التبليغ : نادر جميل قمصية بيت ساحور- 
الضفة الغربية ص.ب. 182

Address for Services:   

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي 
اصحابها حق احلماية املطلق باستخدام الكلمات 

والعبارات والرسومات الوصفية ذات االستخدام 
العام مبعزل عن العالمةالعام مبعزل عن العالمة

( 260 )

Trade Mark No.: 18959العالمة التجارية رقم : 18959

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5
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Date: 31/03/2011التاريخ : 31/03/2011

البيطرية  لألغراض  أدوية   ، رات  هِّ طَ •مُ  : اجل  من 
مناديل   ، الضارة  احليوانات  إلبادة  مستحضرات   ،
لألغراض  أدوية   ، لألسنان  سنفرة  مواد   ، جراحية 
حمية  أطعمة   ، بيوكيميائية  عقاقير   ، البشرية 
للفوط  أحزمة   ، الطبية  لألغراض  مهيأة  غذائية 

الصحية [املناديل الصحية] 

In Respect of: Depuratives, Medicines for vet-
erinary purposes, Noxious animals (Prepara-
tions for destroying), tissues (Surgical), Den-
tal abrasives, Medicines for human purposes, 
biochemical drug; Dietetic foods adapted for 
medical purposes, Belts for sanitary napkins 
(towels).

-In the name of: TIANJIN TASLY PHARMAبأسم : تياجنني تاسلي فارماسوتيكال كو., ليمتد 
CEUTICAL CO., LTD

العنوان : بايتشني هاي تيك اندستري بارك، تياجنني 
300402، جمهورية الصني الشعبية 

Address: BEICHEN Hi-tech Industry Park, 
Tianjin 300402, P.R.CHINA 

عودة-طمون-  بني  على  حمزة   : التبليغ  عنوان 
نابلس 

Address for Services:

( 261 )

Trade Mark No.: 18960العالمة التجارية رقم : 18960

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

Date: 31/03/2011التاريخ : 31/03/2011

من اجل : مستحضرات التجميل، منتجات 
العناية بالوجه وحتديدا املرطبات واملنظفات 

وكرميات وعالجات العني والكرميات السائلة، غسول 
للجسم 

In Respect of: Cosmetics; facial care products, 
namely, moisturizers, cleansers, eye creams/
treatments and lotions; body washes

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

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

الواليات املتحدة االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of One John-
son & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jer-
sey, 08933 U.S.A.

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

Address for Services:
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( 262 )

Trade Mark No.: 18961العالمة التجارية رقم : 18961

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

Date: 03/04/2011التاريخ : 03/04/2011

In Respect of: cleaning preparationمن اجل : مستحضرات التنظيف 

 In the name of: SHAREKT AZALMOUTبأسم : شركة الزملوط للتوزيع م . خ .م 
LELTAWZE’A M . KH . M

Address: NABLUS - ALMANTEKA ALSENA’AEHالعنوان : نابلس املنطقة الصناعية 

عنوان التبليغ : شيرين ابوصاحلة .نابلس ش 
سفيان _ت 0599592991

Address for Services:

( 263 )

Trade Mark No.: 18962العالمة التجارية رقم : 18962

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

Date: 03/04/2011التاريخ : 03/04/2011

مستحضرات   ، عطرية  زيوت   ، عطور   : اجل  من 
جتميل ، غسول ( لوشن للشعر ) 

In Respect of: perfum , oil perfum , cosmatics , 
shampoo .

In the name of: lm kozmetik sanayi ticaretبأسم : ل م كوزمتيك سناي تيجارة بأسم : ل م كوزمتيك سناي تيجارة 

العنوان : ساهنجر مه تورك بترول دولوم تسسليري 
يولو منرة 7 افيليسلر استنبول 

Address: cihangir mah turk petrol dolum tesisleri 
yolu no 7 a avcilar istanbul

التصدير   و  لالستيراد  راما  :شركة  التبليغ  عنوان 
القدس - الرام - الشارع الرئيسي القدس - الرام - الشارع الرئيسي 

Address for Services:

اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
اصحابها حق احلماية املطلق باستخدام الكلمات 
والعبارات الوصفية ذات االستخدام العام مبعزل عن 

العالمة
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( 264 )

Trade Mark No.: 18963العالمة التجارية رقم : 18963

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 03/04/2011التاريخ : 03/04/2011

من اجل : الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال 
وتفعيل النشاط املكتبي 

In Respect of: Advertising; business manage-
ment; business administration; office func-
tions

-In the name of: sharkat altwam lesena alesبأسم : شركة التوأم للصناعة واإلستثمار 
tithmar

Address: aqraba - nablusالعنوان : عقربا - نابلس- هاتف 092598894

Address for Services:   aqraba - nablusعنوان التبليغ : عقربا - نابلس- هاتف عنوان التبليغ : عقربا - نابلس- هاتف 092598894

( 265 )

Trade Mark No.: 18964العالمة التجارية رقم : 18964

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 04/04/2011التاريخ : 04/04/2011
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واألرز  والكاكاو  والسكر  والشاي  النب   : اجل  من 
والتابيوكا والساجور، وما يقوم مقام النب، املتة- الدقيق 
والكعك  اخلبز  احلبوب–  من  املصنوعة  واملستحضرات 
والفطائر واحللويات– اخلميرة ومسحوق اخلبيز– مساحيق 
على  والطحينة-  احلالوة  غذائية–  مقبالت  غذائية– 
املثلجات– الثلج– البوظة- عسل النحل والعسل األسود- 
الصلصة-  اخلل–  التوابل–  الفلفل–  اخلردل–  امللح–  على 
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: sherikat shaheen llmantogat al gtheahبأسم : شركة شاهني للمنتوجات الغذائية م.خ.مبأسم : شركة شاهني للمنتوجات الغذائية م.خ.م

Address: Hebron - daheat singer2230611العنوان : اخلليل سنجر 2230611

Address for Services: Hebron - daheat singerعنوان التبليغ : اخلليل سنجر

(266 )

Trade Mark No.: 18965العالمة التجارية رقم : 18965

In Class: 20في الصنف : في الصنف : 20

Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011

املعدن،  ن من  املكوّ األثاث  األثاث وأجزائه،   : من اجل 
خاصة  أسرّة  مرايا،  بالتخييم،  اخلاص  األثاث 
ركائز،  األرائك،  للمخيّمني،  نوم  أكياس  بالتخييم، 
الربيع،  مراتب  السرير،  مراتب  الصور،  إطارات 
أو  املنزلي  واألثاث  الزجاج  ألواح  مرايا،  وسادات، 
الستائر،  خوامت  الستائر،  سكك  املراحض،  مرايا 
الستائر،  بكرات  الستائر،  قضبان  السنانير،  ستائر 
ستائر اخليزران، ستائر مخصصة للنوافذ، الستائر 
وسائد،  للديكور،  اصصة  الستائر  املربوطة، 
األثاث،  أقسام  املعدن،  من  ن  غيرمكوّ أثاث  مكاتب، 
خزائن  املعدن،  من  مصنوعة  غير  السرير  جتهيزات 

حلفظ امللفات، رفوف، رفوف للخزائن. 

In Respect of: Furniture and its parts, furniture 
of metal, furniture for camping, mirrors, camp-
ing beds, sleeping bags for campers, sofas, 
stands, picture frames, bedding namely bed 
mattresses, spring mattresses, pillows, mir-
rors, looking glasses and furnishing or toilet 
mirrors, curtain rails, curtain rings, curtain 
hooks, curtain rods, curtain rollers, bamboo 
curtains, window shade curtains, band cur-
tains, bead curtains for decorative purposes, 
cushions, desks, furniture fittings not of metal, 
furniture partitions, bed fittings not of metal, 
filing cabinets, shelves, shelves for cabinets. 
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تيكاريت  في  سنايي  موبايالي  إستقبال   : بأسم 
أنونيم سيركيتي أنونيم سيركيتي 

In the name of: Istikbal Mobilya Sanayi ve Ti-
caret Anonim Sirketi

رقم:  8. كود.  بولغيزي  أوغنايز سنايي   .1  : العنوان 
60/أ ميليغازي /أ ميليغازي 38070 كايسيري ، تركيا  كايسيري ، تركيا 

Address: 1. Organize Sanayi Bolgesi 8. Cad. 
No:60/A Melikgazi 38070 Kayseri, Turkey

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم ص.ب 4472 البيرة 
- هاتف رقم 1/2989760

Address for Services:

االصفر  االلوان  على  تشتمل  العالمة  مالحظة: 
واالزرق واالبيض

( 267 )

Trade Mark No.: 18966العالمة التجارية رقم : 18966

In Class: 24في الصنف : في الصنف : 24

Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011

أقمشة  املنسوجة،  غير  أو  املنسوجة  األقمشة   : اجل  من 
بطانات،  الكتان،  احملبوكة،  األنسجة  الزجاجية،  األلياف  من 
الغير  األقمشة  وسلع  األقمشة  النسيج،  مواد  تصفيات، 
الطاوالت، أغطية  السرير وشراشف  أخرى،  املدرجة في فئات 
منزلية،  بياضات  للمراحض،  اصصة  ستائر  ستائر،  لألثاث، 
ع،  املشمّ من  املصنوعة  تلك  تتضمن  وهي  املائدة  مفارش 
أغطية  أشواك،  مفارش،  لألسرّة،  مالءات  لألسرّة،  أغطية 
القهوة،  لطاوالت  أغطية  األرائك،  أغطية  حلاف،  للوسادات، 
للسرير،  مفرش  الورق،  من  مصنوعة  لألسرّة  أغطية  مناديل، 
أغطية  ومالءات،  وحلف  بطانيات  األلياف،  من  مفرش مصنوع 
مناشف  برنص،  وسائد.  للسرير،  مخصصة  سلع  للفراش، 
لليد والوجه واالستحمام، منسوجات مخصصة لتعلّق على 

احلائط، مناديل مصنوعة من األنسجة. 

In Respect of: Woven or non-woven fabrics, fiberglass
fabrics, knitted fabric, linen, linings, filtering, materi-
als of textile. Textiles and textile goods, not included
in other classes; bed and table covers: Coverings for
furniture, curtains, shower curtains, household linen,
table cloths including table cloths made of oilcloths,
bed covers, bed linen, bedspreads, piques, pillowcas-
es, quilt cases, armchair covers, coffee table covers,
napkins, bed covers of paper. Coverlets, fiber coverlets,
blankets, quilts, sheets, mattress covers, bed clothes,
cushions. Bath linen, hand and face towels, bath tow-
.els. Wall hanging of textile, Handkerchiefs of textile

أنونيم  تيكاريت  في  سنايي  موبايالي  إستقبال   : بأسم 
سيركيتي سيركيتي 

In the name of: Istikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret
Anonim Sirketi

60. كود. رقم: 60. كود. رقم: 60/أ ميليغازي  8. أوغنايز سنايي بولغيزي 8. أوغنايز سنايي بولغيزي 8 العنوان : 1
38070 كايسيري ، تركيا 

Address: 1. Organize Sanayi Bolgesi 8. Cad. No:60/A
Melikgazi 38070 Kayseri, Turkey

هاتف   - البيرة   4472 ص.ب  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
رقم 1/2989760

:Address for Services
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واالزرق  االصفر  االلوان  على  تشتمل  العالمة  مالحظة: 
واالبيض

( 268 )

Trade Mark No.: 18967العالمة التجارية رقم : 18967

In Class: 27في الصنف : في الصنف : 27

Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011

من اجل : سجاد، دعاسات للسيارات، احلصير، السجاد، سجاد 
األرضيات  لتغطية  مخصصة  حصيرة  للقاعات،  مخصص 
اإلصطناعي،  العشب  مشمع،  تركيبية،  مواد  من  مصنوعة 
املشمع وغيره من املواد لتغطية األراضي، سلع غير مصنوعة 
من النسيج مخصصة للتعليق على احلائط، احلصير اصص 
غير  اجلدران  أغطية  للمصارعة،  اصصة  الوسائد  للجمباز، 

مصنوعة من النسيج، أغطية للجدران . 

In Respect of: Carpets, automobile carpets, mats, rugs, 
hall rugs, and matting Floor coverings made of syn-
thetic material: oilcloth, artificial grass, linoleum and 
other materials for covering existing floors, wall hang-
ings (non-textile). Gymnastic mats, wrestling cushions. 
Non-textile wall coverings; wallpaper.

أنونيم  تيكاريت  في  سنايي  موبايالي  إستقبال   : بأسم 
سيركيتي سيركيتي 

In the name of: Istikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret 
Anonim Sirketi

60. كود. رقم: 60. كود. رقم: 60/أ ميليغازي  8. أوغنايز سنايي بولغيزي 8. أوغنايز سنايي بولغيزي 8 العنوان : 1
38070 كايسيري ، تركيا 

Address: 1. Organize Sanayi Bolgesi 8. Cad. No:60/A 
Melikgazi 38070 Kayseri, Turkey

هاتف   - البيرة   4472 ص.ب  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
رقم 1/2989760

Address for Services:

واالزرق  االصفر  االلوان  على  تشتمل  العالمة  مالحظة: 
واالبيض

( 269 )

Trade Mark No.: 18968العالمة التجارية رقم : 18968

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011
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من اجل : التالقي، ملصلحة اآلخرين، في مجموعة متنوعة 
ن العمالء من  من السلع (باستثناء اصصة للنقل) مما ميكّ
من اجل : التالقي، ملصلحة اآلخرين، في مجموعة متنوعة 

ن العمالء من  من السلع (باستثناء اصصة للنقل) مما ميكّ
من اجل : التالقي، ملصلحة اآلخرين، في مجموعة متنوعة 

مشاهدة وشراء عدة السلع. 

In Respect of: The bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods (excluding the transport 
thereof), enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods.

بأسم : إستقبال موبايالي سنايي في تيكاريت أنونيم 
سيركيتي سيركيتي 

In the name of: Istikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret 
Anonim Sirketi

العنوان : 1. أوغنايز سنايي بولغيزي 8. كود. رقم: 60/أ 
ميليغازي 38070 كايسيري ، تركيا 

Address: 1. Organize Sanayi Bolgesi 8. Cad. No:60/A 
Melikgazi 38070 Kayseri, Turkey

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم ص.ب 4472 البيرة - هاتف 
رقم 1/2989760

Address for Services:   

مالحظة: العالمة تشتمل على االلوان االصفر واالزرق 
واالبيض

( 270 )

Trade Mark No.: 18969العالمة التجارية رقم : 18969

In Class: 20في الصنف : في الصنف : 20

Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011

ن من املعدن، األثاث اخلاص  من اجل : األثاث وأجزائه، األثاث املكوّ
بالتخييم، مرايا، أسرّة خاصة بالتخييم، أكياس نوم للمخيّمني، 
الربيع،  مراتب  السرير،  مراتب  الصور،  إطارات  ركائز،  األرائك، 
املراحض،  مرايا  أو  املنزلي  واألثاث  الزجاج  ألواح  مرايا،  وسادات، 
قضبان  السنانير،  ستائر  الستائر،  خوامت  الستائر،  سكك 
مخصصة  ستائر  اخليزران،  ستائر  الستائر،  بكرات  الستائر، 
للنوافذ، الستائر املربوطة، الستائر اصصة للديكور، وسائد، 
جتهيزات  األثاث،  أقسام  املعدن،  من  ن  غيرمكوّ أثاث  مكاتب، 
السرير غير مصنوعة من املعدن، خزائن حلفظ امللفات، رفوف، 

رفوف للخزائن. 

In Respect of: Furniture and its parts, furniture of met-
al, furniture for camping, mirrors, camping beds, sleep-
ing bags for campers, sofas, stands, picture frames, 
bedding namely bed mattresses, spring mattresses, 
pillows, mirrors, looking glasses and furnishing or toi-
let mirrors, curtain rails, curtain rings, curtain hooks, 
curtain rods, curtain rollers, bamboo curtains, window 
shade curtains, band curtains, bead curtains for deco-
rative purposes, cushions, desks, furniture fittings not 
of metal, furniture partitions, bed fittings not of metal, 
filing cabinets, shelves, shelves for cabinets.

أنونيم  تيكاريت  في  سنايي  موبايالي  بويتاس   : بأسم 
سيركيتي سيركيتي 

In the name of: Boytas Mobilya Sanayi ve Ticaret 
Anonim Sirketi

ميليغازي  رقم:5  7. كود.  بولغيزي  أورغنايز سنايي   .  : العنوان 
38070 كايسيري ، تركيا 

Address: 1. Organize Sanayi B?lgesi, 7, Cadde, No: 5 
Melikgazi 38070 Kayseri, Turkey
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عنوان التبليغ : سابا وشركاهم ص.ب 4472 البيرة - هاتف رقم 
1/2989760

Address for Services:   

مالحظة: العالمة تشتمل على االلوان االزرق والبني واالبيضمالحظة: العالمة تشتمل على االلوان االزرق والبني واالبيض

( 271 )

Trade Mark No.: 18970العالمة التجارية رقم : 18970

In Class: 24في الصنف : في الصنف : 24

Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011

من اجل : األقمشة املنسوجة أو غير املنسوجة، أقمشة 
من األلياف الزجاجية، األنسجة احملبوكة، الكتان، بطانات، 
تصفيات، مواد النسيج، األقمشة وسلع األقمشة الغير 
الطاوالت،  وشراشف  السرير  أخرى،  فئات  في  املدرجة 
للمراحض،  اصصة  ستائر  ستائر،  لألثاث،  أغطية 
تلك  تتضمن  وهي  املائدة  مفارش  منزلية،  بياضات 
ع، أغطية لألسرّة، مالءات لألسرّة،  املصنوعة من املشمّ
أغطية  حلاف،  للوسادات،  أغطية  أشواك،  مفارش، 
األرائك، أغطية لطاوالت القهوة، مناديل، أغطية لألسرّة 
مصنوعة من الورق، مفرش للسرير، مفرش مصنوع من 
األلياف، بطانيات وحلف ومالءات، أغطية للفراش، سلع 
مخصصة للسرير، وسائد. برنص، مناشف لليد والوجه 
واالستحمام، منسوجات مخصصة لتعلّق على احلائط، 

مناديل مصنوعة من األنسجة. 

In Respect of: Woven or non-woven fabrics, fiber-
glass fabrics, knitted fabric, linen, linings, filtering, 
materials of textile. Textiles and textile goods, 
not included in other classes; bed and table cov-
ers: Coverings for furniture, curtains, shower cur-
tains, household linen, table cloths including table 
cloths made of oilcloths, bed covers, bed linen, 
bedspreads, piques, pillowcases, quilt cases, 
armchair covers, coffee table covers, napkins, bed 
covers of paper. Coverlets, fiber coverlets, blan-
kets, quilts, sheets, mattress covers, bed clothes, 
cushions. Bath linen, hand and face towels, bath 
towels. Wall hanging of textile, Handkerchiefs of 
textile.

أنونيم  تيكاريت  في  سنايي  موبايالي  بويتاس   : بأسم 
سيركيتي سيركيتي 

In the name of: Boytas Mobilya Sanayi ve Ticaret 
Anonim Sirketi

رقم:5 كود.   .7 بولغيزي  سنايي  أورغنايز   .  : العنوان 
ميليغازي 38070 كايسيري ، تركيا 

Address: 1. Organize Sanayi B?lgesi, 7, Cadde, 
No: 5 Melikgazi 38070 Kayseri, Turkey

 - البيرة   4472 ص.ب  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
هاتف رقم 1/2989760

Address for Services:   

والبني  االزرق  االلوان  على  تشتمل  العالمة  مالحظة: 
واالبيض
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( 272 )

Trade Mark No.: 18971العالمة التجارية رقم : 18971

In Class: 27في الصنف : في الصنف : 27

Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011

من اجل : سجاد، دعاسات للسيارات، احلصير، السجاد، سجاد 
األرضيات  لتغطية  مخصصة  حصيرة  للقاعات،  مخصص 
اإلصطناعي،  العشب  مشمع،  تركيبية،  مواد  من  مصنوعة 
املشمع وغيره من املواد لتغطية األراضي، سلع غير مصنوعة 
من النسيج مخصصة للتعليق على احلائط، احلصير اصص 
غير  اجلدران  أغطية  للمصارعة،  اصصة  الوسائد  للجمباز، 

مصنوعة من النسيج، أغطية للجدران . 

In Respect of: Carpets, automobile carpets, mats,
rugs, hall rugs, and matting Floor coverings made
of synthetic material: oilcloth, artificial grass, li-
noleum and other materials for covering exist-
ing floors, wall hangings (non-textile). Gymnastic
mats, wrestling cushions. Non-textile wall cover-
.ings; wallpaper

أنونيم  تيكاريت  في  سنايي  موبايالي  بويتاس   : بأسم 
سيركيتي سيركيتي 

In the name of: Boytas Mobilya Sanayi ve Ticaret
Anonim Sirketi

أورغنايز سنايي بولغيزي 7. كود. رقم:5 ميليغازي   .  : العنوان 
38070 كايسيري ، تركيا 

Address: 1. Organize Sanayi B?lgesi, 7, Cadde,
No: 5 Melikgazi 38070 Kayseri, Turkey

هاتف   - البيرة   4472 ص.ب  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
رقم 1/2989760

:Address for Services

مالحظة: العالمة تشتمل على االلوان االزرق والبني واالبيضمالحظة: العالمة تشتمل على االلوان االزرق والبني واالبيض

(273 )

Trade Mark No.: 18972العالمة التجارية رقم : 18972

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011

من اجل : التالقي، ملصلحة اآلخرين، في مجموعة 
ن  متنوعة من السلع (باستثناء اصصة للنقل) مما ميكّ

من اجل : التالقي، ملصلحة اآلخرين، في مجموعة 
ن  متنوعة من السلع (باستثناء اصصة للنقل) مما ميكّ

من اجل : التالقي، ملصلحة اآلخرين، في مجموعة 

العمالء من مشاهدة وشراء عدة السلع. 

In Respect of: The bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods (excluding the transport 
thereof), enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods.

بأسم : بويتاس موبايالي سنايي في تيكاريت أنونيم 
سيركيتي سيركيتي 

In the name of: Boytas Mobilya Sanayi ve Ticaret Anon-
im Sirketi
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العنوان : . أورغنايز سنايي بولغيزي 7. كود. رقم:5
ميليغازي ميليغازي 38070 كايسيري ، تركيا  كايسيري ، تركيا 

Address: 1. Organize Sanayi B?lgesi, 7, Cadde, No: 5 
Melikgazi 38070 Kayseri, Turkey

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم ص.ب 4472 البيرة 
- هاتف رقم 1/2989760

Address for Services:

مالحظة: العالمة تشتمل على االلوان االزرق والبني 
واالبيض

( 274 )

Trade Mark No.: 18973العالمة التجارية رقم : 18973

In Class: 38في الصنف : في الصنف : 38

Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011
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االتصاالت  خدمات  االتصاالت؛  خدمات   : اجل  من 
التفاعلية؛ خدمات البث التفاعلي؛ خدمات بث و/أو 
نقل الراديو و/أو التلفزيون و/أو الصوت و/أو األفالم و/

أو الفيديو؛ نقل واستقبال وتخزين ومعاجلة الصوت 
املباشرة  املعلومات  خدمات  والبيانات؛  والصورة 
على شبكة االنترنت املقدمة بواسطة االتصاالت؛ 
بواسطة  االتصال  خدمات  البيانات؛  تبادل  خدمات 
وبرامج  املعلومات  توصيل  الصناعية؛  األقمار 
التفاعلية  اخلدمات  أخرى؛  بيانات  وأية  احلاسوب 
املواقع  تسهيالت  استضافة  وآخر؛  مستخدم  بني 
االلكترونية لتحقيق شبكة اجتماعية، والتي حتتوي 
واحملتويات  واملعلومات  الشخصية  البيانات  على 
الفورية  الرسائل  خدمات  الشخصي؛  الطابع  ذات 
الترفيه واملعلومات  خدمات احلاسوب للوصول إلى 
أو  البيانات  قواعد  شبكات  طريق  عن  والبيانات 
أو  الكيبلية  أو  اخلطية  أو  الهاتفية  احلاسوب 
التلفزيون  ونقل  البصرية؛ بث  األلياف  أو  السلكية 
واألخبار  واأللعاب  والفيديو  واملوسيقى  التفاعلي 
و/أو  الرسائل  نقل  واملعلومات؛  والبيانات  والترفيه 
الصور مبساعدة احلاسوب؛ تأجير أو استئجار أجهزة 
االتصاالت مبا في ذلك تأجير واستئجار أجهزة املودم 
الرسائل؛  إرسال  أجهزة  تأجير  الفاكس؛  وأجهزة 
أو  اآلالت  التلفونات؛  تأجير  االتصال؛  معدات  تأجير 
التجهيزات أو املكونات املستخدمة في تقدمي كافة 
واملعلومات  املشورة  خدمات  الذكر؛  آنفة  اخلدمات 
آنفة  اخلدمات  من  بأي  املتعلقة  واالستشارات 

الذكر. 

In Respect of: Communication services; inter-
active telecommunication services; interac-
tive broadcasting services; broadcasting and/or 
transmission of radio, television, audio, film and/
or video; transmission, reception, storage and 
processing of voice, video and data; on-line infor-
mation services provided by telecommunications; 
data interchange services; satellite communica-
tion services; telecommunication of information, 
computer programs and any other data; peer to 
peer interactive services; hosting online web fa-
cilities for social networking purposes, including 
facilities containing personal profiles, information 
and content of a personal nature; instant messag-
ing services; computer services for accessing en-
tertainment, information and data via telephone, 
line, cable, wire or fibre, database or computer 
network; broadcasting and transmission of in-
teractive television, music, video, games, news, 
entertainment, data and information; computer 
aided transmission of messages and/or images; 
hire, leasing or rental of communications ap-
paratus including leasing and rental of modems 
and fax machines; leasing of message sending 
machines; leasing of communication equipment; 
leasing of telephones; instruments, installations 
or components for use in the provision of all the 
aforementioned services; advisory, information 
and consultancy services relating to any of the 
aforesaid services.

املتكاملة  لإلتصاالت  اإلمارات  شركة   : بأسم 
(ش.م.ع) (ش.م.ع) 

In the name of: Emirates Integrated Telecommuni-
cations Company PJSC

العنوان : ملك حكومة دبي بواسطة فهد ابراهيم 
العربية  اإلمارات  دبي،  القوز،  دبي،  بر  السبهان، 

املتحدة 

Address: Proprietorship of Government of Dubai , 
C/o Fahed Ibrahim Al Sabhan, Bur Dubai, Al Quoz, 
Dubai , UAE

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم ص.ب 4472 البيرة 
- هاتف رقم 1/2989760

Address for Services:
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( 275 )

Trade Mark No.: 18974العالمة التجارية رقم : 18974

In Class: 41في الصنف : في الصنف : 41

Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011

إنتاج  الترفيه؛  ومعلومات  الترفيه  خدمات   : اجل  من 
وتأجير  الشبكات  طريق  عن  والتوصيل  وتوزيع  وتقدمي 
مواد بعناصر مرئية و/أو صوتية مبا في ذلك برامج التلفاز 
والراديو واألفالم والتسجيالت السمعية واملرئية واأللعاب 
التفاعلية واألقراص املدمجة وألعاب الكمبيوتر والعروض 
احلية واملسرحيات واملعارض واألحداث الرياضية واحلفالت 
املوسيقية؛ خدمات األلعاب اإللكترونية املقدمة عن طريق 
أخرى؛  اتصاالت  أو شبكة  اتصال  وسائل  أية  أو  االنترنت 
األلعاب التفاعلية بني مستخدم وآخر وخدمات األلعاب؛ 
خدمات الترفيه املقدمة مباشرة أو من خالل قاعدة بيانات 
حاسوبية إلى املستخدمني املتبارين لتحويل أو مشاركة 
طريق  عن  الصوتية  والتسجيالت  والفيديو  املوسيقى 
واألخبار  التفاعلي  الترفيه  توفير  االتصاالت؛  شبكات 
واألنشطة الثقافية والرياضة ملشاهدي التلفزيون؛ ترفيه 
الفيديو عند الطلب والفيديو عند الطلب بدون خاصية 
الترجيع واألخبار واألنشطة الثقافية والرياضة ملشاهدي 
التلفزيون؛ توفير املنشورات اإللكترونية ومشاركة الصور 
واملوسيقى  اإللكترونية  والصحف  اإللكترونية  والكتب 
عن  أو  االنترنت  طريق  عن  األخبار  ومعلومات  الرقمية 
أية  أو  اتصاالت  شبكة  أو  اتصاالت  وسائل  أية  طريق 
خدمات  حول  املعلومات  توفير  أخرى؛  إلكترونية  وسائل 
عن  الثقافية  واألنشطة  الرياضية  واألنشطة  الترفيه 
طريق االنترنت أو عن طريق أية وسائل اتصاالت أو شبكة 
خدمة  توفير  أخرى؛  إلكترونية  وسائل  أية  أو  اتصاالت 
اخلدمات  من  بأي  املتعلقة  املباشرة  الدليل  معلومات 
املذكورة آنفاً؛ خدمات املشورة واملعلومات واالستشارات 

املتعلقة بأي من اخلدمات آنفة الذكر. 

In Respect of: Entertainment and entertainment infor-
mation services; production, presentation, distribu-
tion, networking and rental of material with a visual 
and/or audio element, including television and radio 
programmes, films, sound and video recordings, in-
teractive entertainment, CD-ROMs, computer games, 
live shows, stage plays, exhibitions, sporting events 
and concerts; electronic games services provided by 
means of the internet or any other telecommunications 
or communications network; peer-to-peer interactive 
games and gaming services; entertainment services 
provided online or via a computer database for match-
ing users for the transfer or sharing of music, video and 
audio recordings via communication networks; provi-
sion of interactive entertainment, news, cultural activi-
ties, sport for television viewers; video on demand and 
near video on demand entertainment, news, cultural 
activities and sport for television viewers; provision 
of electronic publications, photo-sharing, electronic 
books, electronic journals, digital music, digital im-
ages, news information via the Internet or via any other 
telecommunications or communications network or by 
any other electronic means; provision of information 
about entertainment services, sporting activities and 
cultural activities via the Internet or via any other tele-
communications or communications network or by any 
other electronic means; provision of an online directory 
information service relating to any of the above ser-
vices; advisory, information and consultancy services 
relating to any of the aforesaid services.

-In the name of: Emirates Integrated Telecommunicaبأسم : شركة اإلمارات لإلتصاالت املتكاملة (ش.م.ع) 
tions Company PJSC
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ابراهيم  فهد  بواسطة  دبي  حكومة  ملك   : العنوان 
السبهان، بر دبي، القوز، دبي، اإلمارات العربية املتحدة 

Address: Proprietorship of Government of Dubai , C/o 
Fahed Ibrahim Al Sabhan, Bur Dubai, Al Quoz, Dubai 
, UAE

 - البيرة   4472 ص.ب  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
هاتف رقم 1/2989760

Address for Services:

( 276 )

Trade Mark No.: 18975العالمة التجارية رقم : 18975

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011

من اجل : الزيوت والدهون املعدة لألكل،اللحوم 
واألسماك وحلوم الدواجن والصيد ، فواكه 

وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة،مربيات 
وفواكه مطبوخة بالسكر،البيض واللنب ومنتجات 

األلبان 

In Respect of: Edible Oils & Fats ,Meat, fish,Poultry 
& game,meat extracts, preserved, dried and 
cooked fruits,jams, eggs, milk&products

-In the name of: A.LAREEN FOR MANUFACTURبأسم : شركة العرين للتصنيع والتسويق 
ING & MARKETING COMPANY

العنوان : طولكرم - شارع حيفا - هاتف 
092675012 ص ب 16

Address: tulkarem - haifa st. tel :092676357 
P.O.box16

عنوان التبليغ : طولكرم - شارع حيفا - هاتف 
092675012 ص ب 16

Address for Services:   tulkarem - haifa st. tel 
:092676357 P.O.box16

( 277 )

Trade Mark No.: 18976العالمة التجارية رقم : 18976

 In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30
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Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011

من اجل : النب والشاي والكاكاو والسكر واألرز والنب الصناعي 
، الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر 
واحللويات عسل النحل و العسل األسود ، اخلميرة ومسحوق 

اخلبيز ، امللح واخلردل واخلل، البهارات والتوابل 

In Respect of: Coffee,tea,cocoa,sugar,rice,artificial cof-
fee, flour & preparations mad from cereals, bread, pas-
try and confectionery, honey, treacle, yeast,backing-
powder,salt, mustard, vinegar, sauced(condiments) 
spices

 & In the name of: A.LAREEN FOR MANUFACTURINGبأسم : شركة العرين للتصنيع والتسويق 
MARKETING COMPANY 

- هاتف 092675012 ص ب  - شارع حيفا  : طولكرم  العنوان 
16

Address: tulkarem - haifa st. tel :092676357 P.O.box16

092675012 هاتف   - - شارع حيفا  : طولكرم  التبليغ  عنوان 
ص ب 16

Address for Services:   tulkarem - haifa st. tel :092676357 
P.O.box16

       

( 278 ) 

Trade Mark No.: 18977العالمة التجارية رقم : 18977

In Class: 31في الصنف : في الصنف : 31

Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011

In Respect of: Fresh fruits and fresh vegetablesمن اجل : فواكة وخضراوات طازجة 

.In the name of: Dole Food Company, Incبأسم : دولي فوود كومباني، انك. بأسم : دولي فوود كومباني، انك. 

العنوان : ون دولي درايف، ويسالك فيليج، كاليفورنيا 
7300-91362 الواليات املتّحدة االمريكية 

Address: One Dole Drive, Westlake Village, California 
91362-7300 U.S.A

عنوان التبليغ : نادر جميل قمصية بيت ساحور- الضفة 
الغربية ص.ب. 182

Address for Services:

( 279 )

Trade Mark No.: 18978العالمة التجارية رقم : 18978

In Class: 32في الصنف : في الصنف : 32
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Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011

غير  املشروبات  وسائر  وغازية  معدنية  مياه   : اجل  من 
مركزة،  اشربة  الفواكة،  وعصائر  مشروبات  الكحولية؛ 
صنع  مستحضرات  من  وغيرها  مجمدة  مركزات 

املشروبات. 

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

.In the name of: Dole Food Company, Incبأسم : دولي فوود كومباني، انك. بأسم : دولي فوود كومباني، انك. 

كاليفورنيا  فيليج،  ويسالك  درايف،  دولي  ون   : العنوان 
7300-91362 الواليات املتّحدة االمريكية 

Address: One Dole Drive, Westlake Village, Cali-
fornia 91362-7300 U.S.A

عنوان التبليغ : نادر جميل قمصية بيت ساحور- الضفة 
الغربية ص.ب. 182

Address for Services:

( 280 )

Trade Mark No.: 18979العالمة التجارية رقم : 18979

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011

واملعاجلة  واملعلبة  احملفوظة  وخضراوات  فواكة   : اجل  من 
مطبوخة؛  وفواكه   ، واملطهوة  واففة  امدة  و  والطازجة 
جيالتني ومربيات وصلصة الفواكة؛ البندق واملكسرات، احلليب 

ومنتجات احلليب. 

In Respect of: Preserved, canned, processed, fresh-cut, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, fruit sauces; nuts, milk and milk products

.In the name of: Dole Food Company, Incبأسم : دولي فوود كومباني، انك. بأسم : دولي فوود كومباني، انك. 

العنوان : ون دولي درايف، ويسالك فيليج، كاليفورنيا -91362
7300 الواليات املتّحدة االمريكية 

Address: One Dole Drive, Westlake Village, California 
91362-7300 U.S.A

الضفة  ساحور-  بيت  قمصية  جميل  نادر   : التبليغ  عنوان 
الغربية ص.ب. 182

Address for Services:

( 281 )

Trade Mark No.: 18980العالمة التجارية رقم : 18980

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30
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Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011

دة والبودرة اففة  من اجل : املثلجات؛ احللويات امّ
اخلفيفة؛  احللوى  حتضيرِ  في  لإلستعمالِ  الوطة 
حبوب القهوة؛ الشوكوالته ومنتجات الشوكوالتة 

In Respect of: Ices; frozen confections and 
dry powdered mixes for use in the preparation 
of a soft serve dessert; coffee beans; choco-
late and chocolates

.In the name of: Dole Food Company, Incبأسم : دولي فوود كومباني، انك. بأسم : دولي فوود كومباني، انك. 

العنوان : ون دولي درايف، ويسالك فيليج، كاليفورنيا 
7300-91362 الواليات املتّحدة االمريكية 

Address: One Dole Drive, Westlake Village, 
California 91362-7300 U.S.A

ساحور-  بيت  قمصية  جميل  نادر   : التبليغ  عنوان 
الضفة الغربية ص.ب. 182

Address for Services:

( 282 )

العالمة التجارية رقم : 19016
Trade Mark No.: 19016

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011

In Respect of: Human pharmaceuticalsمن اجل : املستحضرات الصيدلية البشرية 

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

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

الواليات املتحدة االمريكية 

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

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

Address for Services:

( 283 )

Trade Mark No.: 19017العالمة التجارية رقم : 19017

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011

In Respect of: Human pharmaceuticalsمن اجل : املستحضرات الصيدلية البشرية 

In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون 
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اند  ون جونسون  نيوجيرسي،  : شركة من  العنوان 
 ،08933 جيرسي،  نيو  برانزويك،  نيو  بالزا،  جونسون 

الواليات املتحدة االمريكية 

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

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

Address for Services:

( 284 )

Trade Mark No.: 19018العالمة التجارية رقم : 19018

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011

In Respect of: Human pharmaceuticalsمن اجل : املستحضرات الصيدلية البشرية 

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

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

الواليات املتحدة االمريكية 

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

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

:Address for Services

( 285 )

Trade Mark No.: 19019العالمة التجارية رقم : 19019

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011

In Respect of: Human pharmaceuticalsمن اجل : املستحضرات الصيدلية البشرية 

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

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

الواليات املتحدة االمريكية 

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

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

Address for Services:
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( 286 ) 

Trade Mark No.: 19020العالمة التجارية رقم : 19020

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011

In Respect of: Human pharmaceuticalsمن اجل : املستحضرات الصيدلية البشرية 

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

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

الواليات املتحدة االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of One John-
son & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jer-
sey, 08933 U.S.A.

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

Address for Services:

( 287 )

Trade Mark No.: 19021العالمة التجارية رقم : 19021

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011

In Respect of: Human pharmaceuticalsمن اجل : املستحضرات الصيدلية البشرية 

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

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

الواليات املتحدة االمريكية 

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

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

Address for Services:
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( 288 )

Trade Mark No.: 19022العالمة التجارية رقم : 19022

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011

.In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : املستحضرات الصيدالنية. 

In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي بأسم : نوفارتس ايه جي 

Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:

( 289

Trade Mark No.: 19023العالمة التجارية رقم : 19023

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011

.In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : املستحضرات الصيدالنية. 

In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي بأسم : نوفارتس ايه جي 

Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:

( 290 )

Trade Mark No.: 19024العالمة التجارية رقم : 19024

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011

.In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : املستحضرات الصيدالنية. 

In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي بأسم : نوفارتس ايه جي 
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Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:

( 291 )

Trade Mark No.: 19025العالمة التجارية رقم : 19025

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011

.In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : املستحضرات الصيدالنية. 

In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي بأسم : نوفارتس ايه جي 

Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:

       

( 292 )

Trade Mark No.: 19026العالمة التجارية رقم : 19026

In Class: 32في الصنف : في الصنف : 32

Date: 05/04/2011التاريخ : 05/04/2011

In Respect of: juiceمن اجل : العصائر 

In the name of: al ajjawe commercial storesبأسم : شركة محالت العجاوي التجارية 
company

Address: Ajja - Jeninالعنوان : عجة - جنني - 04-2453224/5

Address for Services:   Ajja - Jeninعنوان التبليغ : عجة - جنني - 04-2453224/5

( 293 ) 
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Trade Mark No.: 19027العالمة التجارية رقم : 19027

In Class: 25في الصنف : في الصنف : 25

Date: 07/04/2011التاريخ : 07/04/2011

In Respect of: Clothingمن اجل : املالبس 

In the name of: sharikat al guzlan al tigariehبأسم : شركة الغزالن التجارية 

العنوان : اخلليل- الظاهرية -وسط البلد ت 
0599577700

Address: al khaleel -aldahrieh

عنوان التبليغ : اخلليل- الظاهرية -وسط البلد ت 
0599577700

Address for Services:   al khaleel -aldahrieh

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي 
اصحابها حق احلماية املطلق باستخدام كلمة 

JEANZ ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة  ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

( 294 )

Trade Mark No.: 19028العالمة التجارية رقم : 19028

In Class: 38في الصنف : في الصنف : 38

Date: 07/04/2011التاريخ : 07/04/2011

In Respect of: Telecommunications line and wirlessمن اجل : االتصاالت سلكية وال سلكية 

لالتصاالت  الفلسطينية  الوطنية  موبايل  شركة   : بأسم 
املساهمة العامة احملدودة 

In the name of: Sharikat Mobile Al-Wataniya Al-Falas-
tiniah Lel–Etisalat

ص.ب  سنتر،  فتنس  تراي  البيرة،   – مرحبا  سطح   : العنوان 
4236

Address: Satah Merhaba – Al Bira, Tri-Fitness Centre,
P.O. Box 4236

Address for Services:عنوان التبليغ : احملامي ثائر ياسر عمرو، رام اهللا - ص ب عنوان التبليغ : احملامي ثائر ياسر عمرو، رام اهللا - ص ب 1903
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( 295 )

Trade Mark No.: 19029العالمة التجارية رقم : 19029

In Class: 38في الصنف : في الصنف : 38

Date: 07/04/2011التاريخ : 07/04/2011

 In Respect of: Telecommunications line andمن اجل : االتصاالت سلكية وال سلكية 
wirless

الفلسطينية  الوطنية  موبايل  شركة   : بأسم 
لالتصاالت املساهمة العامة احملدودة 

In the name of: Sharikat Mobile Al-Wataniya 
Al-Falastiniah Lel–Etisalat

العنوان : سطح مرحبا – البيرة، تراي فتنس سنتر، 
ص.ب 4236

Address: Satah Merhaba – Al Bira, Tri-Fitness 
Centre, P.O. Box 4236

عنوان التبليغ : احملامي ثائر ياسر عمرو، رام اهللا - ص 
ب 1903

Address for Services:

( 296 )

Trade Mark No.: 19031العالمة التجارية رقم : 19031

In Class: 4في الصنف : في الصنف : 4

Date: 07/04/2011التاريخ : 07/04/2011

مركبات  مزلقات،  صناعية،  وشحوم  زيوت   : اجل  من 
امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار، وقود (مبا في ذلك وقود 

احملركات) ومواد إضاءة 
امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار، وقود (مبا في ذلك وقود 

احملركات) ومواد إضاءة 
امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار، وقود (مبا في ذلك وقود 

In Respect of: Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; fu-
els (including petrols for engines) and illuminants

In the name of: Wolf Oil Corporation N.Vبأسم : شركة وولف أويل كوربوريشن إن.في بأسم : شركة وولف أويل كوربوريشن إن.في 

2620  – بي   /  52 جيليوتسترات  جورج   : العنوان 
هيميكسيم بلجيكا 

Address: George Gilliotstraat 52 \ B-2620 Hemiksem 
Belgium

عنوان التبليغ : احملامي ثائر ياسر عمرو، رام اهللا - ص ب 
1903

Address for Services:
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( 297 )

Trade Mark No.: 19032العالمة التجارية رقم : 19032

In Class: 9في الصنف : في الصنف : 9

Date: 10/04/2011التاريخ : 10/04/2011

In Respect of: generatorsمن اجل : مولد كهرباء 

. In the name of: imi trading & industrial coبأسم : شركة اي إم اي للتجارة والصناعة بأسم : شركة اي إم اي للتجارة والصناعة 

Address: ind . zone / ramallah - palestineالعنوان : املنطقة الصناعية - رام اهللا - فلسطني العنوان : املنطقة الصناعية - رام اهللا - فلسطني 

Address for Services:   ind . zone / ramallah - palestineعنوان التبليغ : املنطقة الصناعية - رام اهللا - فلسطني عنوان التبليغ : املنطقة الصناعية - رام اهللا - فلسطني 

اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
ذات   generators كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

االستخدام العام مبعزل عن العالمةاالستخدام العام مبعزل عن العالمة
     

( 298 )

Trade Mark No.: 19033العالمة التجارية رقم : 19033

In Class: 10في الصنف : في الصنف : 10

Date: 10/04/2011التاريخ : 10/04/2011

األسنان,  طب  في  تستخدم  التي  والعدد  األجهزة   : اجل  من 
املعدات الكهربائية الغراض طب االسنان, األسنان الصناعية 
، اطقم االسنان, زراعة االسنان, االجهزة والعدد املستخدمة 

في االنظمة اجلراحية لزراعة االسنان في االنظمة اجلراحية لزراعة االسنان 

In Respect of: Dental apparatus and instruments, and
electric equipment for dental purposes; artificial teeth,
dentures, dental implants, dental tools and instruments
for use in dental surgery implant systems

In the name of: bredent medical GmbH & Co. KGبأسم : بريدينت ميديكال جي ام بي اتش & كو. كيه جي بأسم : بريدينت ميديكال جي ام بي اتش & كو. كيه جي 

,Address: Weissenhorner Strasse 2, 89250 Sendenالعنوان : فيسينهورنير شتراسه 2, 89250 سيندين, املانيا 
Germany

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

:Address for Services
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( 299 )

Trade Mark No.: 19034العالمة التجارية رقم : 19034

In Class: 2في الصنف : في الصنف : 2

Date: 10/04/2011التاريخ : 10/04/2011

In Respect of: PAINTSمن اجل : دهانات 

 In the name of: al shurafa company for paints & distributionبأسم : شركة الشرفا للدهانات والتوزيع 

Address: tulkarm - shuae streetالعنوان : طولكرم 

طولكرم – دوار شويكة – مقابل التدريب عنوان التبليغ : طولكرم – دوار شويكة – مقابل التدريب عنوان التبليغ : طولكرم – دوار شويكة – مقابل التدريب 
املهني – تلفون املهني – تلفون 092672167

Address for Services:   tulkarm - shuae street

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية 
عن  مبعزل  العام  االستخدام  ذات   PAINTSكلمة باستخدام  املطلق 

العالمة.

( 300 )

Trade Mark No.: 19036العالمة التجارية رقم : 19036

In Class: 9في الصنف : في الصنف : 9

Date: 12/04/2011التاريخ : 12/04/2011
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من اجل : أشرطة سمعية وبصرية، أقراص مرنة حتمل
ميكن للذاكرة  مدمجة  أقراص  كمبيوتر،  برمجيات 
ليزرية أقراص  مدمجة ،(CD RAMS) قراءتها،  أقراص 
أقراص رقمية متعدد االستعماالت ،(DVD) للقراءة فقط
فقط للقراءة  قابلة  مدمجة  أقراص   – (DVD-ROMS)، 
أقراص مدمجة، مواد مطبوعة في وسائط رقمية، أدوات
حتمل ومغناطيسية  والكترونية  بصرية  بيانات  تخزين 
معلومات مسجلة، وسائل رقمية ومتناظرة لتسجيل
وبث وإرسال  وضبط  ومعاجلة  وتخزين  وحمل  ونسخ 
واسترداد ونسخ املوسيقى واألصوات والصور والنصوص
القابلة للتنزيل، األصوات والصور والنصوص واملعلومات
االتصاالت شبكات  خالل  من  املوفرة  للتنزيل  القابلة 
العنكبوتية والشبكة  االنترنت  وعبر  مباشر  وبشكل 
العاملية، برمجيات الكمبيوتر لغايات التدريس والتوجيه
قاعدة للتنزيل،  قابلة  الكترونية  مطبوعات  والتعليم، 
لتسجيل جميعها  وأدوات،  أجهزة  الكترونية،  بيانات 
ونسخ الصوت أو الفيديو، معدات تسجيل صوت وفيديو
مسجلة مسبقاً أو فارغة للتسجيل، معلومات مخزنة
الكتروني ورقمي ومغناطيسي، مطبوعات على شكل 
قابلة للتنزيل على شكل الكتروني مزودة مباشرةً عبر
عبر مقدمة  تسهيالت  من  مستمدة  بيانات  قاعدة 

 .االنترنت

In Respect of: Audio and video cassettes; flop-
py discs bearing computer software; CD RAMS; 
DVDs; DVD-ROMs; CDs; published material in 
digital format; optical, electronic and magnetic 
data storage devices bearing recorded informa-
tion; digital and analogue media for recording, re-
producing, carrying, storing, processing, manipu-
lating, transmitting, broadcasting, retrieving and 
reproducing downloadable music, downloadable 
sounds, downloadable images, downloadable 
text; downloadable sounds, downloadable imag-
es, downloadable text and information provided 
by telecommunications networks, by online deliv-
ery and by way of the Internet and the world wide 
web; computer software for teaching, instruc-
tional and educational purposes; downloadable 
electronic publications; electronic databases; ap-
paratus and instruments; all for recording and re-
producing sound or video; blank and pre-recorded 
sound and video recording materials; information 
stored in electronic, digital and magnetic form; 
downloadable publications in electronic form, 
supplied on-line from databases for from facilities 
provided on the Internet 

ذا اوف  سكوالرز  اند  ماسترز  تشانسلر  ذا   : بأسم 
يونيفيرسيتي اوف اكسفورد

In the name of: The Chancellor Masters and Schol-
ars of the University of Oxford, trading as Oxford 
University Press 

العنوان : جريت كالريندون ستريت، اكسفورد، او اكس 2
6دي بي، اململكة املتحدةدي بي، اململكة املتحدة

Address: Great Clarendon Street, Oxford, OX2 
6DP, United Kingdom 

عنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية- رام اللة - ص
ب 858

Address for Services:

( 301 )

Trade Mark No.: 19037العالمة التجارية رقم : 19037

In Class: 16في الصنف : في الصنف : 16

Date: 12/04/2011التاريخ : 12/04/2011
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نوتات  دوريات،  صحف،  مطبوعة،  منشورات  كتب،   : اجل  من 
ورق  كبيرة،  إعالنات  مجالت،  أناجيل،  مطبوعة،  موسيقية 

مسطر. 

In Respect of: Books, printed matter all being publica-
tions; journals; periodicals; printed sheet music; bibles; 
magazines, posters and charts.

بأسم : ذا تشانسلر ماسترز اند سكوالرز اوف ذا يونيفيرسيتي 
اوف اكسفورد 

In the name of: The Chancellor Masters and Scholars of 
the University of Oxford, trading as Oxford University 
Press

6دي  العنوان : جريت كالريندون ستريت، اكسفورد، او اكس 2
بي، اململكة املتحدة بي، اململكة املتحدة 

Address: Great Clarendon Street, Oxford, OX2 6DP, 
United Kingdom

اللة - ص ب  رام  الفكرية-  للملكية  : سماس  التبليغ  عنوان 
858

Address for Services:

( 302 )

Trade Mark No.: 19038العالمة التجارية رقم : 19038

In Class: 41في الصنف : في الصنف : 41

Date: 12/04/2011التاريخ : 12/04/2011
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االلكترونية،  املطبوعات  نشر  خدمات  النشر،  خدمات   : اجل  من 
املتعلقة  املعلومات  تقدمي  خدمات  االلكتروني،  النشر  خدمات 
بالتدريس والتوجيه والتعليم، خدمات تقدمي املنشورات االلكترونية 
باللغة  املتعلقة  والتعليم  والتوجيه  التدريس  خدمات  املباشرة، 
والشبكة  االنترنت  خالل  من  املقدمة  النشر  خدمات  االجنليزية، 
باللغة  متعلقة  معلومات  تقدمي  خدمات  العاملية،  العنكبوتية 
االجنليزية والتوجيه والتدريس والتعليم عبر االنترنت، خدمات تقدمي 
والتعليم  والتدريس  والتوجيه  االجنليزية  باللغة  متعلقة  معلومات 
قبل  من  املقدمة  األكادميية  اخلدمات  الكمبيوتر،  بيانات  قاعدة  عبر 
اجلامعات، خدمات اجلامعات، خدمات منح الشهادات، خدمات تنظيم 
خدمات  واالجتماعات،  واملؤمترات  والندوات  الدارسية  احللقات  وإدارة 
والتدريس  احملاضرات  القاء  خدمات  باملراسلة،  دراسية  دورات  إدارة 
خدمات  والتدريب،  والتعليم  التربية  خدمات  اخلصوصي،  والتعليم 
االمتحانات  خدمات  والتعليم،  التربية  متعلقة  معلومات  توفير 
خدمات  التعليمية،  لألغراض  املعارض  تنظيم  خدمات  التعليمية، 
مكتبات اإلعارة وخدمات املكتبات، خدمات تقدمي األنشطة الرياضية 
األجهزة  تأجير  خدمات  املتاحف،  خدمات  والترفيهية،  والثقافية 
والتدريس  والتدريس  التعليم  خدمات  توفير  التعليمية،  واألدوات 
اخلصوصي والتوجيه عبر وسائل االتصاالت، ، توفير خدمات التعليم 
االنترنت،  عبر  بعد  عن  والتوجيه  اخلصوصي  والتدريس  والتدريس 
والتوجيه  اخلصوصي  والتدريس  والتدريس  التعليم  خدمات  توفير 
اخلصوصي  والتدريس  والتدريس  التعليم  خدمات  توفير  الكترونياً، 
والتوجيه  اخلصوصي  والتدريس  والتدريس  التعليم  خدمات  توفير 
اخلصوصي  والتدريس  والتدريس  التعليم  خدمات  توفير  الكترونياً، 
والتوجيه  اخلصوصي  والتدريس  والتدريس  التعليم  خدمات  توفير 

التعليم  خدمات  توفير  االتصاالت،  وسائل  عبر  بعد  عن  والتوجيه 
والتدريس والتدريس اخلصوصي والتوجيه املتعلقة باللغة االجنليزية 
والتدريس  والتدريس  التعليم  توفير خدمات  االتصاالت،  وسائل  عبر 
اخلصوصي والتوجيه املتعلقة باللغة االجنليزية عبر االنترنت، توفير 
خدمات التعليم والتدريس والتدريس اخلصوصي والتوجيه املتعلقة 
والتدريس  التعليم  خدمات  توفير  الكترونياً،  االجنليزية  باللغة 
خدمات التعليم والتدريس والتدريس اخلصوصي والتوجيه املتعلقة 
والتدريس  التعليم  خدمات  توفير  الكترونياً،  االجنليزية  باللغة 
خدمات التعليم والتدريس والتدريس اخلصوصي والتوجيه املتعلقة 

بعد  االجنليزية عن  باللغة  املتعلقة  والتوجيه  اخلصوصي  والتدريس 
عبر االنترنت، خدمات تنظيم وتوفير دورات دراسية باستخدام طرق 
التعليم عن بعد، خدمات النشر التي يتم اجرائها عن طريق الوسائل 
احملوسبة، خدمات النشر عبر وسائل الكترونية، خدمات نشر الكتب 
مطبوعات  تقدمي  خدمات  مباشر،  بشكل  االلكترونية  والصحف 
واملشورات  املعلومات  تقدمي  خدمات  للتنزيل)،  قابلة  (غير  مباشرة 

املتعلقة بجميع اخلدمات السابقة الذكر. 

In Respect of: Publishing services; publishing of electronic pub-
lications; electronic publishing services; provision of informa-
tion relating to teaching, instruction and education; provision of 
online-electronic publications; teaching, instructional and edu-
cational services relating to the English language; publishing 
services provided by means of the Internet and world-wide web; 
providing information regarding the English language, teaching, 
instruction and education by means of the Internet; providing 
information regarding the English language, teaching, instruc-
tion and education by means of a computer database; academic 
services provided by universities, university services; conferral 
of degrees; arranging and conducting seminars; symposiums, 
conferences and congresses; conducting correspondence 
courses; teaching, lecturing and tutorial services; educational 
and training services; providing information concerning educa-
tion; educational examinations; organisation of exhibitions for 
educational purposes; lending libraries and library services; pro-
vision of sporting, cultural and entertainment activities; museum 
services; rental of educational apparatus and instruments; pro-
vision of educational, teaching, tutorial and instructional servic-
es by means of telecommunications; provision of educational, 
teaching, tutorial and instructional services remotely by means 
of the Internet; provision of educational, teaching, tutorial and 
instructional services electronically; provision of educational, 
teaching, tutorial and instructional services remotely by means 
of telecommunications; provision of educational, teaching, tuto-
rial and instructional services regarding the English language 
by means of telecommunications; provision of educational, 
teaching, tutorial and instructional services regarding the Eng-
lish language by means of the Internet; provision of educational, 
teaching, tutorial and instructional services regarding the Eng-
lish language electronically; provision of educational, teaching, 
tutorial and instructional services relating to the English lan-
guage remotely by means of the Internet; organisation and pro-
vision of courses using distance learning methods; organisation 
and provision of courses relating to the English language using 
distance learning methods; publishing services carried out by 
computerised means; publishing by electronic means; publica-
tion of electronic books and journals online; providing on-line 
publications (not downloadable); information and advisory ser-
vices all relating to the aforesaid.

بأسم : ذا تشانسلر ماسترز اند سكوالرز اوف ذا يونيفيرسيتي اوف 
اكسفورد 

In the name of: The Chancellor Masters and Scholars of the Uni-
versity of Oxford, trading as Oxford University Press

بي،  6دي  2 اكس  او  اكسفورد،  ستريت،  كالريندون  جريت   : العنوان 
اململكة املتحدة 

Address: Great Clarendon Street, Oxford, OX2 6DP, United 
Kingdom

:Address for Servicesعنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية- رام اللة - ص ب 858
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( 303 )

Trade Mark No.: 19039العالمة التجارية رقم : 19039

In Class: 9في الصنف : في الصنف : 9

Date: 12/04/2011التاريخ : 12/04/2011

من اجل : أشرطة سمعية وبصرية، أقراص مرنة حتمل 
ميكن  للذاكرة  مدمجة  أقراص  كمبيوتر،  برمجيات 
مدمجة  أقراص   ،(CD RAMS) ليزرية  أقراص  قراءتها، 
للقراءة فقط (DVD)، أقراص رقمية متعدد االستعماالت 
 ،(DVD-ROMS) فقط  للقراءة  قابلة  مدمجة  أقراص   –
أقراص مدمجة، مواد مطبوعة في وسائط رقمية، أدوات 
حتمل  ومغناطيسية  والكترونية  بصرية  بيانات  تخزين 
معلومات مسجلة، وسائل رقمية ومتناظرة لتسجيل 
وبث  وإرسال  وضبط  ومعاجلة  وتخزين  وحمل  ونسخ 
واسترداد ونسخ املوسيقى واألصوات والصور والنصوص 
القابلة للتنزيل، األصوات والصور والنصوص واملعلومات 
االتصاالت  شبكات  خالل  من  املوفرة  للتنزيل  القابلة 
العنكبوتية  والشبكة  االنترنت  وعبر  مباشر  وبشكل 
العاملية، برمجيات الكمبيوتر لغايات التدريس والتوجيه 
قاعدة  للتنزيل،  قابلة  الكترونية  مطبوعات  والتعليم، 
لتسجيل  جميعها  وأدوات،  أجهزة  الكترونية،  بيانات 
ونسخ الصوت أو الفيديو، معدات تسجيل صوت وفيديو 
مسجلة مسبقاً أو فارغة للتسجيل، معلومات مخزنة 
ونسخ الصوت أو الفيديو، معدات تسجيل صوت وفيديو 
مسجلة مسبقاً أو فارغة للتسجيل، معلومات مخزنة 
ونسخ الصوت أو الفيديو، معدات تسجيل صوت وفيديو 

الكتروني ورقمي ومغناطيسي، مطبوعات  على شكل 
قابلة للتنزيل على شكل الكتروني مزودة مباشرةً عبر 
الكتروني ورقمي ومغناطيسي، مطبوعات  على شكل 
قابلة للتنزيل على شكل الكتروني مزودة مباشرةً عبر 
الكتروني ورقمي ومغناطيسي، مطبوعات  على شكل 

عبر  مقدمة  تسهيالت  من  مستمدة  بيانات  قاعدة 
االنترنت. 

In Respect of: Audio and video cassettes; flop-
py discs bearing computer software; CD RAMS; 
DVDs; DVD-ROMs; CDs; published material in 
digital format; optical, electronic and magnetic 
data storage devices bearing recorded informa-
tion; digital and analogue media for recording, re-
producing, carrying, storing, processing, manipu-
lating, transmitting, broadcasting, retrieving and 
reproducing downloadable music, downloadable 
sounds, downloadable images, downloadable 
text; downloadable sounds, downloadable imag-
es, downloadable text and information provided 
by telecommunications networks, by online deliv-
ery and by way of the Internet and the world wide 
web; computer software for teaching, instruc-
tional and educational purposes; downloadable 
electronic publications; electronic databases; ap-
paratus and instruments; all for recording and re-
producing sound or video; blank and pre-recorded 
sound and video recording materials; information 
stored in electronic, digital and magnetic form; 
downloadable publications in electronic form, 
supplied on-line from databases for from facilities 
provided on the Internet.

ذا  اوف  سكوالرز  اند  ماسترز  تشانسلر  ذا   : بأسم 
يونيفيرسيتي اوف اكسفورد 

In the name of: The Chancellor Masters and Schol-
ars of the University of Oxford, trading as Oxford 
University Press

العنوان : جريت كالريندون ستريت، اكسفورد، او اكس 2
6دي بي، اململكة املتحدة دي بي، اململكة املتحدة 

Address: Great Clarendon Street, Oxford, OX2 
6DP, United Kingdom

عنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية- رام اللة - ص 
ب 858

Address for Services:

: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها  مالحظة 
UNIVERSITY عبارة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

PRESSذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة
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( 304 )

Trade Mark No.: 19040العالمة التجارية رقم : 19040

In Class: 16في الصنف : في الصنف : 16

Date: 12/04/2011التاريخ : 12/04/2011

دوريات،  صحف،  مطبوعة،  منشورات  كتب،   : اجل  من 
إعالنات  مجالت،  أناجيل،  مطبوعة،  موسيقية  نوتات 

كبيرة، ورق مسطر 

In Respect of: Books, printed matter all be-
ing publications; journals; periodicals; printed 
sheet music; bibles; magazines, posters and 
charts

ذا  اوف  سكوالرز  اند  ماسترز  تشانسلر  ذا   : بأسم 
يونيفيرسيتي اوف اكسفورد 

In the name of: The Chancellor Masters and 
Scholars of the University of Oxford, trading 
as Oxford University Press

العنوان : جريت كالريندون ستريت، اكسفورد، او اكس 2
6دي بي، اململكة املتحدة دي بي، اململكة املتحدة 

Address: Great Clarendon Street, Oxford, 
OX2 6DP, United Kingdom

عنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية- رام اللة - ص 
ب 858

Address for Services:

اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
UNIVERSITY عبارة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

PRESSذات االستخدام العام مبعزل عن العالمةذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة

( 305 )

Trade Mark No.: 19041العالمة التجارية رقم : 19041

In Class: 41في الصنف : في الصنف : 41

Date: 12/04/2011التاريخ : 12/04/2011
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االلكترونية،  املطبوعات  نشر  خدمات  النشر،  خدمات   : اجل  من 
املتعلقة  املعلومات  تقدمي  خدمات  االلكتروني،  النشر  خدمات 
بالتدريس والتوجيه والتعليم، خدمات تقدمي املنشورات االلكترونية 
باللغة  املتعلقة  والتعليم  والتوجيه  التدريس  خدمات  املباشرة، 
والشبكة  االنترنت  خالل  من  املقدمة  النشر  خدمات  االجنليزية، 
باللغة  متعلقة  معلومات  تقدمي  خدمات  العاملية،  العنكبوتية 
االجنليزية والتوجيه والتدريس والتعليم عبر االنترنت، خدمات تقدمي 
والتعليم  والتدريس  والتوجيه  االجنليزية  باللغة  متعلقة  معلومات 
قبل  من  املقدمة  األكادميية  اخلدمات  الكمبيوتر،  بيانات  قاعدة  عبر 
اجلامعات، خدمات اجلامعات، خدمات منح الشهادات، خدمات تنظيم 
خدمات  واالجتماعات،  واملؤمترات  والندوات  الدارسية  احللقات  وإدارة 
والتدريس  احملاضرات  القاء  خدمات  باملراسلة،  دراسية  دورات  إدارة 
خدمات  والتدريب،  والتعليم  التربية  خدمات  اخلصوصي،  والتعليم 
االمتحانات  خدمات  والتعليم،  التربية  متعلقة  معلومات  توفير 
خدمات  التعليمية،  لألغراض  املعارض  تنظيم  خدمات  التعليمية، 
مكتبات اإلعارة وخدمات املكتبات، خدمات تقدمي األنشطة الرياضية 
األجهزة  تأجير  خدمات  املتاحف،  خدمات  والترفيهية،  والثقافية 
والتدريس  والتدريس  التعليم  خدمات  توفير  التعليمية،  واألدوات 
اخلصوصي والتوجيه عبر وسائل االتصاالت، ، توفير خدمات التعليم 
االنترنت،  عبر  بعد  عن  والتوجيه  اخلصوصي  والتدريس  والتدريس 
والتوجيه  اخلصوصي  والتدريس  والتدريس  التعليم  خدمات  توفير 
اخلصوصي  والتدريس  والتدريس  التعليم  خدمات  توفير  الكترونياً، 
والتوجيه  اخلصوصي  والتدريس  والتدريس  التعليم  خدمات  توفير 
اخلصوصي  والتدريس  والتدريس  التعليم  خدمات  توفير  الكترونياً، 
والتوجيه  اخلصوصي  والتدريس  والتدريس  التعليم  خدمات  توفير 

التعليم  خدمات  توفير  االتصاالت،  وسائل  عبر  بعد  عن  والتوجيه 
والتدريس والتدريس اخلصوصي والتوجيه املتعلقة باللغة االجنليزية 
والتدريس  والتدريس  التعليم  توفير خدمات  االتصاالت،  وسائل  عبر 
اخلصوصي والتوجيه املتعلقة باللغة االجنليزية عبر االنترنت، توفير 
خدمات التعليم والتدريس والتدريس اخلصوصي والتوجيه املتعلقة 
والتدريس  التعليم  خدمات  توفير  الكترونياً،  االجنليزية  باللغة 
خدمات التعليم والتدريس والتدريس اخلصوصي والتوجيه املتعلقة 
والتدريس  التعليم  خدمات  توفير  الكترونياً،  االجنليزية  باللغة 
خدمات التعليم والتدريس والتدريس اخلصوصي والتوجيه املتعلقة 

بعد  االجنليزية عن  باللغة  املتعلقة  والتوجيه  اخلصوصي  والتدريس 
عبر االنترنت، خدمات تنظيم وتوفير دورات دراسية باستخدام طرق 
التعليم عن بعد، خدمات النشر التي يتم اجرائها عن طريق الوسائل 
احملوسبة، خدمات النشر عبر وسائل الكترونية، خدمات نشر الكتب 
مطبوعات  تقدمي  خدمات  مباشر،  بشكل  االلكترونية  والصحف 
واملشورات  املعلومات  تقدمي  خدمات  للتنزيل)،  قابلة  (غير  مباشرة 

املتعلقة بجميع اخلدمات السابقة الذكر. 

In Respect of: Publishing services; publishing of electronic publi-
cations; electronic publishing services; provision of information 
relating to teaching, instruction and education; provision of online-
electronic publications; teaching, instructional and educational ser-
vices relating to the English language; publishing services provided 
by means of the Internet and world-wide web; providing information 
regarding the English language, teaching, instruction and educa-
tion by means of the Internet; providing information regarding the 
English language, teaching, instruction and education by means of 
a computer database; academic services provided by universities, 
university services; conferral of degrees; arranging and conducting 
seminars; symposiums, conferences and congresses; conducting 
correspondence courses; teaching, lecturing and tutorial services; 
educational and training services; providing information concerning 
education; educational examinations; organisation of exhibitions 
for educational purposes; lending libraries and library services; 
provision of sporting, cultural and entertainment activities; museum 
services; rental of educational apparatus and instruments; provi-
sion of educational, teaching, tutorial and instructional services by 
means of telecommunications; provision of educational, teaching, 
tutorial and instructional services remotely by means of the Inter-
net; provision of educational, teaching, tutorial and instructional 
services electronically; provision of educational, teaching, tutorial 
and instructional services remotely by means of telecommunica-
tions; provision of educational, teaching, tutorial and instructional 
services regarding the English language by means of telecommu-
nications; provision of educational, teaching, tutorial and instruc-
tional services regarding the English language by means of the In-
ternet; provision of educational, teaching, tutorial and instructional 
services regarding the English language electronically; provision 
of educational, teaching, tutorial and instructional services relating 
to the English language remotely by means of the Internet; organi-
sation and provision of courses using distance learning methods; 
organisation and provision of courses relating to the English lan-
guage using distance learning methods; publishing services carried 
out by computerised means; publishing by electronic means; pub-
lication of electronic books and journals online; providing on-line 
publications (not downloadable); information and advisory services 
all relating to the aforesaid.

بأسم : ذا تشانسلر ماسترز اند سكوالرز اوف ذا يونيفيرسيتي اوف 
اكسفورد 

In the name of: The Chancellor Masters and Scholars of the 
University of Oxford, trading as Oxford University Press

بي،  6دي  2 اكس  او  اكسفورد،  ستريت،  كالريندون  جريت   : العنوان 
اململكة املتحدة 

Address: Great Clarendon Street, Oxford, OX2 6DP, United 
Kingdom 

:Address for Servicesعنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية- رام اللة - ص ب 858

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية 
االستخدام  UNIVERSITY PRESSذات  عبارة  باستخدام  املطلق 

العام مبعزل عن العالمة
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( 306 )

Trade Mark No.: 19043العالمة التجارية رقم : 19043

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 13/04/2011التاريخ : 13/04/2011

من اجل : مشروبات ومواد احلمية املستخدمة واملكيفة 
ومنتوجات  حليب  لالطفال،  طعام  الطبي،  لالستخدام 

احلليب لألطفال. 

In Respect of: Drinks and dietetic substances 
adapted for medical use, foods for babies, milk 
and milk products for babies.

In the name of: CELIAبأسم : سيليا 

Address: Craon, Franceالعنوان : كراون، فرنسا. 

-Address for Services:ITTQAN. AL-Bireh-AL-Bireh Comعنوان التبليغ : 
mercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663) AL-Bireh 

( 307 )

Trade Mark No.: 19044العالمة التجارية رقم : 19044

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 13/04/2011التاريخ : 13/04/2011

اللحوم،  الصويا،  حليب  احلليب،  ومنتجات  احلليب   : اجل  من 
احملفوظة،  اللحوم؛  مقتطفات  واللعبة،  الدواجن  األسماك، 
املربى،  والهالم،  واملطبوخة،  اففة  واخلضروات  الفواكه 
كومبوتس، البيض، زيوت الطعام والدهون، الزبدة، مشهيات، 
اللحوم اململحة، القشريات (غير حية) ، اجلنب، اللنب، القشدة، 
مشروبات احلليب التي يسود فيها احلليب، الوجبات التي اعدت 

من املنتجات املذكورة أعاله. 

In Respect of: Milk and milk products, soya milk, meat,
fish, poultry and game, meat extracts; preserved, dried
and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, com-
potes, eggs, edible oils and fats, butter, charcuterie,
salted meats, crustaceans (not live ), cheese, yoghurt,
cream, milk beverages where milk predominates, pre-
.pared meals based on the above products

In the name of: CELIAبأسم : سيليا 

Address: Craon, Franceالعنوان : كراون، فرنسا. 
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ITTQAN. AL-Bireh-AL-Bireh Commercial : عنوان التبليغ
Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663) AL-Bireh

:Address for Services

( 308 )

Trade Mark No.: 19045العالمة التجارية رقم : 19045

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 13/04/2011التاريخ : 13/04/2011

األرز،  السكر،  الكاكاو،  الشاي،  القهوة،   : اجل  من 
و  الدقيق  االصطناعي؛  النب  الساغو،  التابيوكا، 
الصويا،  وجبة   ، احلبوب  من  املصنوعة  املستحضرات 
اخلبز، املعجنات واحللويات، الثلج الصالح لألكل؛ العسل 
، العسل األسود؛ اخلميرة، باكينج باودر؛ ملح، اخلردل؛ اخلل، 
املرطبات،  لتناول  الثلج  التوابل؛  (البهارات)؛  الصلصات 
كيك،البقسماط،  البسكويت،  احملالة،  الفطائر  البيتزا، 
الشوكوالته، املشروبات املصنوعة من الكاكاو، القهوة، 
املنتجات  من  اهزه  الوجبات  الشاي،  أو  الشوكوالته 

املذكورة أعاله. 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapi-
oca, sago, artificial coffee; flour and preparation 
made from cereals, soya meal, bread, pastry and 
confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice for refreshment, pizzas, 
pancakes, cookies, cakes, rusks, chocolate, bev-
erages based on cocoa, coffee, chocolate or tee, 
prepared meals based on the above products.

In the name of: CELIAبأسم : سيليا 

Address: Craon, Franceالعنوان : كراون، فرنسا. 

ITTQAN. AL-Bireh-AL-Bireh Com-  : التبليغ  عنوان 
mercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663) AL-

Bireh

Address for Services:

( 309 )

Trade Mark No.: 19046العالمة التجارية رقم : 19046

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 13/04/2011التاريخ : 13/04/2011
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األرز،  السكر،  الكاكاو،   ، الشاي  القهوة،   : اجل  من 
العسل  و  العسل  االصطناعي؛  النب  الساغو،  التابيوكا، 
احلبوب،  من  املصنوعة  واملستحضرات  الدقيق  األسود، 
اخلبز،  اخلميرة،  املثلجات،  احللويات،   ، املعجنات  اخلبز، 
مسحوق، ملح، اخلردل، اخلل ، الصلصات (التوابل)؛ التوابل؛ 

املثلجات 

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: The Coca-Cola Company (Delawareبأسم : ذا كوكا- كوال كومبني ( ديالوير كوربوريشن) 
Corporation)

Address: Atlanta, GA, USAالعنوان : أطلنطا، جي ايه ، الواليات املتحدة االمريكية العنوان : أطلنطا، جي ايه ، الواليات املتحدة االمريكية 

ITTQAN. AL-Bireh-AL-Bireh Com-  : التبليغ  عنوان 
mercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663) AL-

Bireh

Address for Services:

(310 )

Trade Mark No.: 19047العالمة التجارية رقم : 19047

In Class: 32في الصنف : في الصنف : 32

Date: 13/04/2011التاريخ : 13/04/2011

الشرب،  مياه  وباالخص،  املشروبات،   : اجل  من 
والغازية،  املعدنية  واملياه  النكهة،  ذات  واملياه 
وباالخص،  الكحولية،  غير  املشروبات  من  وغيرها 
واملشروبات  الطاقة  ومشروبات  الغازية  املشروبات 
العصائر  والعصائر،  الفواكه  مشروبات  الرياضية، 
املشروبات،  لتحضير  ومساحيق  مركزة  عصائر 
وباالخص املياه ذات النكهة، املياه املعدنية والغازية 
الطاقة واملشروبات  الغازية ومشروبات  واملشروبات 

الرياضية، ومشروبات الفواكه والعصائر. 

In Respect of: Beverages, namely, drinking wa-
ters, flavored waters, mineral and aerated wa-
ters; and other non-alcoholic beverages, namely, 
soft drinks, energy drinks and sports drinks; fruit 
drinks and juices; syrups, concentrates and pow-
ders for making beverages, namely flavored wa-
ters, mineral and aerated waters, soft drinks, en-
ergy drinks, sports drinks, fruit drinks and juices

ديالوير   ) كومبني  كوال  كوكا-  ذا   : بأسم 
كوربوريشن) 

In the name of: The Coca-Cola Company (Dela-
ware Corporation)

املتحدة  الواليات   ، ايه  جي  أطلنطا،   : العنوان 
االمريكية 

Address: Atlanta, GA, USA
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ITTQAN. AL-Bireh-AL-Bireh  : التبليغ  عنوان 
Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX

(3663) AL-Bireh

Address for Services:

( 311 )

Trade Mark No.: 19048العالمة التجارية رقم : 19048

In Class: 36في الصنف : في الصنف : 36

Date: 13/04/2011التاريخ : 13/04/2011

املصرفي االستثمار  مجال  في  استشارات   : اجل  من 
واخلدمات املالية  االستشارات  االستشارية؛  واخلدمات 
وخدمات االكتوارية،  االستشارات  وخدمات  االستشارية 
خطط بشأن  املوظف  االستفادة  مجال  في  استشارية 
مجاالت في  املالي  التقييم  وخدمات  والتمويل،  التأمني 
واملعدات،  ، واألصول  اجلرد،  وقوائم  التجارية،  املشاريع 
خدمات ؛  الفكرية  وامللكية  والعقارات  والترخيص، 
ااطر وخدمات املالية إلدارة  ، اخلدمات  العقارات  تقييم 
بشأن املوظفني  منافع  برامج  مجال  في  استشارية 
بشأن الهواء  على  املعلومات  وتوفير  والتمويل،  التأمني 

 .اخلدمات املتصلة املذكورة سابقا

In Respect of: investment banking consulting and 
advisory services; financial consulting and advisory 
services; actuarial consulting services; consulting ser-
vices in the field of employee benefit plans concern-
ing insurance and finance; financial valuation services 
in the areas of business enterprises, inventories, as-
sets, equipment, licensing, real estate and intellectual 
property; real estate appraisal services; financial risk 
management services; consulting services in the field 
of employee benefits programs concerning insurance 
and finance; provision of information on-line pertaining 
to all of the above.

In the name of: PwC Business Trustبأسم : بي دبليو سي بيزنس تراستبأسم : بي دبليو سي بيزنس تراست

العنوان : 300 شارع ماديسون، نيويورك ، ان واي 10017،
الواليات املتحدة األمريكية

Address: 300 Madison Avenue, New York, NY 10017, 
USA

التبليغ -ITTQAN. AL-Bireh-AL-Bireh Com : عنوان 
mercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663) AL-

Bireh 

Address for Services:

( 312 )

Trade Mark No.: 19049العالمة التجارية رقم : 19049
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In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 13/04/2011التاريخ : 13/04/2011

التجارية  املراجعة  وخدمات  احملاسبة  خدمات   : اجل  من 
اخلدمات  االستشارية؛  واخلدمات  الضرائب  استشارات  ؛ 
االستشارية في مجال االندماج واالستحواذ والتصفية ، وإدارة 
األعمال واستشارات األعمال واخلدمات االستشارية في مجال 
إدارة الشركات وخدمات أبحاث السوق، خدمات استشارية في 
اخلدمات  بخصوص  املعلومات  وتوفير   ، البشرية  املوارد  مجال 

املذكورة. 

In Respect of: accounting services; business auditing 
services; tax consulting and advisory services; merger 
acquisition and divestiture consulting and advisory ser-
vices; business management and business consulting 
and advisory services; corporate governance advisory 
services; market research services; human resource 
consulting services; provision of information on-line 
pertaining to all of the above.

In the name of: PwC Business Trustبأسم : بي دبليو سي بيزنس تراست بأسم : بي دبليو سي بيزنس تراست 

10017 شارع ماديسون، نيويورك ، ان واي 10017 شارع ماديسون، نيويورك ، ان واي 10017، الواليات  300العنوان : 300العنوان : 300
املتحدة األمريكية 

Address: 300 Madison Avenue, New York, NY 10017, 
USA

ITTQAN. AL-Bireh-AL-Bireh Commercial : عنوان التبليغ
Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663) AL-Bireh

Address for Services:

       

( 313) 

Trade Mark No.: 19050العالمة التجارية رقم : 19050

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

Date: 13/04/2011التاريخ : 13/04/2011

واألسنان  الفم  ونظافة  رعاية  : مستحضيرات  اجل  من 
واحللق ورعاية األسنان، و معجون ومستحضرات تنظيف 
مستحضرات  الفم؛  وبخاخ  الفم،  غسول  األسنان، 
مستحضرات  ؛  الغسول  واعدادات  والتبييض  الغسول 
والزيوت  البخور  واجلسم؛  والشعر  البشرة  تنظيف 
املنزلي  لالستخدام  املعطرة  املياه  والروائح؛  والعطور 

ولالستخدام على األقمشة ولالستخدام على األقمشة 

In Respect of: preparations for the care and hygiene of 
the mouth, teeth, throat, tooth care and cleaning prepa-
rations, toothpastes, mouth washes, mouth sprays; 
washing and bleaching preparations for laundry use; 
cleaning preparations for hair, skin and body; incense; 
oils for perfumes and scents; scented water for house-
hold use and for use on fabrics

In the name of: The Procter & Gamble Companyبأسم : ذا بروتكتر & جامبل كومبني بأسم : ذا بروتكتر & جامبل كومبني 

العنوان : وان بروكتر أند غامبل بالزا، سينسيناتي، أوهايو 
45202، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 
45202, USA
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ITTQAN. AL-Bireh-AL-Bireh Com-  : التبليغ  عنوان 
mercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663) AL-

Bireh

Address for Services:

( 314 )

Trade Mark No.: 19051العالمة التجارية رقم : 19051

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 13/04/2011التاريخ : 13/04/2011

من اجل : املستحضرات الصيدالنية، جمعيها في 
الصنف (5)

In Respect of: Pharmaceutical preparations; all in-
cluded in class 5

 In the name of: Eisai R&D Management Co., Ltdبأسم : ايساي ار & دي ماجنمنت كو. ال تي دي. بأسم : ايساي ار & دي ماجنمنت كو. ال تي دي. 

Address: Tokyo, Japanالعنوان : طوكيو، اليابان

ITTQAN. AL-Bireh-AL-Bireh  : التبليغ  عنوان 
Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX

(3663) AL-Bireh

Address for Services:

( 315 )

Trade Mark No.: 19052العالمة التجارية رقم : 19052

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

Date: 13/04/2011التاريخ : 13/04/2011

املواد  من  وغيرها  تبيض  مستحضرات   : اجل  من 
والتلميع،  التنظيف  الغسيل؛  لالستخدام 
كاشطة،  ومواد  مطهرة  بودرة  مستحضرات 
الصابون، العطور والزيوت األساسية ومستحضرات 
الشعر ومستحضرات التجميل ومعاجني األسنان. 

In Respect of: Bleaching preparations and other 
subs-tances for laundry use; cleaning, polish-
ing, scouring and ab-rasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics hair lotions, 
dentifrices

In the name of: The Procter & Gamble Companyبأسم : ذا بروتكتر & جامبل كومبني بأسم : ذا بروتكتر & جامبل كومبني 

املتحدة  الواليات   ، أوهايو  سينسيناتي،   : العنوان 
األمريكية 

Address: Cincinnati, Ohio, USA
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ITTQAN. AL-Bireh-AL-Bireh  : التبليغ  عنوان 
Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX

(3663) AL-Bireh

Address for Services:

اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
اصحابها حق احلماية املطلق باستخدام الكلمات 

والعبارات ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمةوالعبارات ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة

( 316 )

Trade Mark No.: 19053العالمة التجارية رقم : 19053

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

Date: 13/04/2011التاريخ : 13/04/2011

املواد  من  وغيرها  والتبييض  الغسل  : مستحضرات  اجل  من 
ولرعاية  لعالج  مستحضرات  الغسيل؛  في  املستخدمة 
والتلميع،  التنظيف  مستحضرات  األقمشة؛  ولتجميل 
مستحضرات البودرة املطهرة واملواد الكاشطة ؛ مستحضرات 
تبخخير للجو والهواء أو لألقمشة في شكل دخان، في شكل 

بخار أو غاز. 

In Respect of: Washing and bleaching preparations and 
other substances for laundry use; preparations for the 
care, treatment and beautification of fabrics; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations; fumiga-
tion preparations to be emitted into the air, atmosphere 
or on fabrics in the form of smoke, vapour or gas.

In the name of: The Procter & Gamble Companyبأسم : ذا بروتكتر & جامبل كومبني بأسم : ذا بروتكتر & جامبل كومبني 

أوهايو  سينسيناتي،  بالزا،  غامبل  أند  بروكتر  وان   : العنوان 
45202، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 
45202, USA

ITTQAN. AL-Bireh-AL-Bireh Commercial : عنوان التبليغ
Center.Bldg 6th floor P.O.BOX (3663) AL-Bireh

Address for Services:

   

(  317 )

Trade Mark No.: 19054العالمة التجارية رقم : 19054

In Class: 25في الصنف : 25

Date: 14/04/2011التاريخ : 14/04/2011

In Respect of: shoesمن اجل : االحذية 

 In the name of: abdel kareem moh’d hamadihبأسم : عبد الكرمي محمد حماده جعبري 
ja’bari



2011/10/2مجلة امللكية الصناعية

207

Address: alkhaleel - alshikh - 0598302726العنوان : اخلليل - حي الشيخ - ت 0598302726

 - Address for Services:   alkhaleel - alshikhعنوان التبليغ : اخلليل - حي الشيخ - ت 0598302726
0598302726

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
االستخدام  ذات   SHOESكلمة باستخدام  املطلق  احلماية 

العام مبعزل عن العالمة

( 318 )

Trade Mark No.: 19055العالمة التجارية رقم : 19055

In Class: 43في الصنف : في الصنف : 43

Date: 14/04/2011التاريخ : 14/04/2011

املطاعم،  واملشروبات،  املأكوالت  تقدمي  خدمات   : اجل  من 
املقاهي، خدمات تقدمي الوجبات السريعة 

In Respect of: Services for providing food and drink,
Restaurants, Coffee Shop, Services for Providing Fast
Food

In the name of: ramez yaqoub bandali hussariبأسم : رامز يعقوب بندلي حصري بأسم : رامز يعقوب بندلي حصري 

العنوان : رام اهللا، الطيرة، حي العدس، عمارة بانوراما، الطابق 
 رام اهللا 

العنوان : رام اهللا، الطيرة، حي العدس، عمارة بانوراما، الطابق 
 رام اهللا 

العنوان : رام اهللا، الطيرة، حي العدس، عمارة بانوراما، الطابق 
األول، ص.ب. 1173

Address: Ramallah, Al-Tireh, Al-Adas Neighborhood,
Panorama Building, First Floor, P.O. Box 1173, Ramal-
lah

عنوان التبليغ : مكتب احملامي نبيل مشحور، ص.ب. 1173 رام 
اهللا 

عنوان التبليغ : مكتب احملامي نبيل مشحور، ص.ب. 
اهللا 

Address for Services:عنوان التبليغ : مكتب احملامي نبيل مشحور، ص.ب. 

       

( 319 ) 

Trade Mark No.: 19056العالمة التجارية رقم : 19056

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 14/04/2011التاريخ : 14/04/2011

In Respect of: datesمن اجل : التمور 

In the name of: shareket tayyebat al emarat leltasweeqبأسم : شركة طيبات االمارات للتسويق 
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Address: em - al-sharayet - ramallah - palestineالعنوان : ام الشرايط - رام اهللا - فلسطني 

 - Address for Services:   em - al-sharayet - ramallahعنوان التبليغ : ام الشرايط - رام اهللا - فلسطني
palestine

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
finnest dates احلماية املطلق باستخدام العبارات متور فاخرة

و class1 والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
مبعزل عن العالمة

( 320 )

Trade Mark No.: 19057العالمة التجارية رقم : 19057

In Class: 35في الصنف : 35

Date: 14/04/2011التاريخ : 14/04/2011

-In Respect of: business management; and busiمن اجل : تدبير االعمال وادارتها 
ness administration

In the name of: sharket nuqul ekhwan limtedبأسم : شركة نقل اخوان . ذم م 

Address: P.O. Box: 154 Amman 11118, alordonالعنوان : ص ب: 154 عمان 11118 , االردن

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

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية 
العام  االستخدام  ذات   GROUPمجموعة كلمة  باستخدام  املطلق 

مبعزل عن العالمة

( 321 )

Trade Mark No.: 19058العالمة التجارية رقم : 19058

In Class: 16في الصنف : 16

Date: 14/04/2011التاريخ : 14/04/2011
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االنواع  من جميع  الورق  ومنتوجات  الصحي  الورق   : اجل  من 
ويشمل احملارم وامناديل الورقية وورق التواليت وبشاكير الورق 
االنواع  من جميع  الورق  ومنتوجات  الصحي  الورق   : اجل  من 
ويشمل احملارم وامناديل الورقية وورق التواليت وبشاكير الورق 
االنواع  من جميع  الورق  ومنتوجات  الصحي  الورق   : اجل  من 

والشاش الورقي والشاش الورقي املستعمل للوجه والشاش 
واملطبوعات  االطفال  وفوط  للتنظيف  املستعمل  الورقي 
وفوط الورق والقرطاسية والدفاتر بجميع انواعها واشكلها 

In Respect of: hygienic paper and paper products of all
kinds including paper tissues toilet paper, paper tow-
els, tissue paper for cleaning purposes, tissue paper
napkins and baby diapers and all printed matter and
.stationery and copy books of all types and kinds

In the name of: sharket nuqul ekhwan limtedبأسم : شركة نقل اخوان . ذم م 

Address: P.O. Box: 154 Amman 11118, alordonالعنوان : ص ب: 154 عمان 11118 , االردن 

ص  سنتر  جاليريا  عمارة  نابلس  اتيرة  فراس   : التبليغ  عنوان 
ب 768

:Address for Services

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
ذات   GROUPكلمةمجموعة باستخدام  املطلق  احلماية 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة

( 322 )

Trade Mark No.: 19059العالمة التجارية رقم : 19059

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 14/04/2011التاريخ : 14/04/2011

من اجل : الدعاية واالعالن وادارة توجيه االعمال, وتوجيه 
النشاط املكتبي. النشاط املكتبي. 

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

-In the name of: Mohammad Musa Zakarya Almaبأسم : محمد زكريا موسى ادالوي 
jdalwi

العنوان : املنامه - مملكة البحرين - شقه 11 - بناية 395
- شارع 3412 - حي  - حي 334

Address: Flat 11 - Bulding 395 - Road 3412 - Block 
334 - Manama_King doom of Bahrein

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

Address for Services:

: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها  مالحظة 
visualise,beli حق احلماية املطلق باستخدام الكلمات

eve,achieve ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة

( 323 )

Trade Mark No.: 19060العالمة التجارية رقم : 19060

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5
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Date: 17/04/2011التاريخ : 17/04/2011

من اجل : املستحضرات واملواد الصيدالنية ملعاجلة او 
الوقاية من امراض القلب والشرايني و االضطرابات. 

In Respect of: Pharmaceutical preparations 
and substances for the prevention and/or 
treatment of cardiovascular diseases and 
disorders.

In the name of: AstraZeneca ABبأسم : أسترازينيكا آ بي بأسم : أسترازينيكا آ بي 

85 سوديرتاجلي ، السويد  سوديرتاجلي ، السويد  Address: SE-151 85 Sodertalje , Swedenالعنوان : أس إي – العنوان : أس إي – 151

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم ص.ب 4472 البيرة 
- هاتف رقم 1/2989760

Address for Services:

       

( 324 )

Trade Mark No.: 19061العالمة التجارية رقم : 19061

In Class: 2في الصنف : في الصنف : 2

Date: 17/04/2011التاريخ : 17/04/2011

من  الواقيه  واملواد  واللكر،  والورنيش  الدهان   : اجل  من 
واملواد   ، والصباغه  التلوين  ومواد   ، اخلشب  ونخر  الصدأ 
والرانتيج  الصناعات  حتضير  في  املستعمله  الكاويه 
الدهانون  يستعملها  التي  املعادن  ومساحيق  وصفائح 

واملزخرفون 

In Respect of: Paints, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against dete-
rioration of wood; colourants; mordants; raw 
natural resins; metals in foils and powder form 
for painters, decorators, printers and artists.

 -In the name of: Sharkat Inex Lel- Tejara o Elبأسم : شركة ان اكس للتجارة واالستثمار 
Isthmar

.Address: Palestine, Ramallahالعنوان : فلسطني، رام اهللا العنوان : فلسطني، رام اهللا 

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

Address for Services:

اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
ذات   PAINTSكلمة باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة.االستخدام العام مبعزل عن العالمة.
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( 325 )

Trade Mark No.: 19062العالمة التجارية رقم : 19062

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 17/04/2011التاريخ : 17/04/2011

البيع  التجارية؛ خدمات  األ نشطة  ادارة   : اجل  من 
باجلملة والتجزئة وتوريد البضائع وخدمات التسويق 
وعمليات توزيع البضائع وباألخص؛ الدهان والورنيش 
والك، واملواد الواقيه من الصدأ ونخر اخلشب ، ومواد 
، واملواد الكاويه املستعمله في  التلوين والصباغه 
ومساحيق  وصفائح  والرانتيج  الصناعات  حتضير 
واملزخرفون،مواد  الدهانون  يستعملها  التي  املعادن 
واالسمنت  والصناعيه  الطبيعيه  واحلجاره  البناء 
والقساطل  واحلصى  والقصاره  واجلبصني  والكلس 
تعبيد  ومواد  االسمنت  او  الفخار  من  املصنوعه 
الطرق واالسفلت والقار واحلمر واالنشاءات القابله 
من  وغيرها  واملداخن  احلجريه  والنصب  النقل 

املنتجات واالدوات ذات العالقة. 

In Respect of: Management of commercial ac-
tivities; wholesale and retail services, supply of
goods and Marketing services and goods distri-
bution activities Namely; Paints, varnishes, lac-
quers; preservatives against rust and against
deterioration of wood; colourants; mordants; raw
natural resins; metals in foils and powder form for
painters, decorators, printers and artists, Building
materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes
for building asphalt, pitch and bitumen; non-me-
tallic transportable buildings; monuments, not of
metal and other related Goods and Tools

-In the name of: Sharkat Inex Lel- Tejara o El- Isthبأسم : شركة ان اكس للتجارة واالستثمار 
mar

Address: Palestine, Ramallahالعنوان : فلسطني، رام اهللا العنوان : فلسطني، رام اهللا 

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

:Address for Services

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
حق احلماية املطلق باستخدام كلمةPAINTS ذات 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة.االستخدام العام مبعزل عن العالمة.
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( 326 )

Trade Mark No.: 19063العالمة التجارية رقم : 19063

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 17/04/2011التاريخ : 17/04/2011

باجلملة البيع  خدمات  التجارية؛  نشطة  األ  ادارة   : اجل  من 
توزيع وعمليات  التسويق  وخدمات  البضائع  وتوريد  والتجزئة 
الواقيه واملواد  والك،  والورنيش  الدهان  وباألخص؛  البضائع 
واملواد  ، والصباغه  التلوين  ومواد   ، اخلشب  ونخر  الصدأ  من 
الكاويه املستعمله في حتضير الصناعات والرانتيج وصفائح
ومساحيق املعادن التي يستعملها الدهانون واملزخرفون،مواد
والكلس واالسمنت  والصناعيه  الطبيعيه  واحلجاره  البناء 
واجلبصني والقصاره واحلصى والقساطل املصنوعه من الفخار
واحلمر والقار  واالسفلت  الطرق  تعبيد  ومواد  االسمنت  او 
وغيرها واملداخن  احلجريه  والنصب  النقل  القابله  واالنشاءات 

 .من املنتجات واالدوات ذات العالقة

In Respect of: Management of commercial ac-
tivities; wholesale and retail services, supply of
goods and Marketing services and goods distri-
bution activities Namely; Paints, varnishes, lac-
quers; preservatives against rust and against
deterioration of wood; colourants; mordants; raw
natural resins; metals in foils and powder form for
painters, decorators, printers and artists, Building
materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes
for building asphalt, pitch and bitumen; non-me-
tallic transportable buildings; monuments, not of
metal and other related Goods and Tools

-In the name of: Sharkat Inex Lel- Tejara o El- Isthبأسم : شركة ان اكس للتجارة واالستثمار
mar

Address: Palestine, Ramallah.العنوان : فلسطني، رام اهللا

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

:Address for Services

( 327 )

Trade Mark No.: 19064العالمة التجارية رقم : 19064

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 17/04/2011التاريخ : 17/04/2011
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من اجل : ادارة األ نشطة التجارية؛ خدمات البيع باجلملة 
وعمليات  التسويق  وخدمات  البضائع  وتوريد  والتجزئة 
واملواد  والك،  والورنيش  الدهان  وباألخص؛  البضائع  توزيع 
الواقيه من الصدأ ونخر اخلشب ، ومواد التلوين والصباغه 
الصناعات  حتضير  في  املستعمله  الكاويه  واملواد   ،
يستعملها  التي  املعادن  ومساحيق  وصفائح  والرانتيج 
الطبيعيه  واحلجاره  البناء  واملزخرفون،مواد  الدهانون 
والقصاره  واجلبصني  والكلس  واالسمنت  والصناعيه 
االسمنت  او  الفخار  من  املصنوعه  والقساطل  واحلصى 
ومواد تعبيد الطرق واالسفلت والقار واحلمر واالنشاءات 
من  وغيرها  واملداخن  احلجريه  والنصب  النقل  القابله 

املنتجات واالدوات ذات العالقة. 

In Respect of: Management of commercial ac-
tivities; wholesale and retail services, supply of 
goods and Marketing services and goods distri-
bution activities Namely; Paints, varnishes, lac-
quers; preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colourants; mordants; raw 
natural resins; metals in foils and powder form for 
painters, decorators, printers and artists, Building 
materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes 
for building asphalt, pitch and bitumen; non-me-
tallic transportable buildings; monuments, not of 
metal and other related Goods and Tools

-In the name of: Sharkat Inex Lel- Tejara o El- Isthبأسم : شركة ان اكس للتجارة واالستثمار 
mar

.Address: Palestine, Ramallahالعنوان : فلسطني، رام اهللا العنوان : فلسطني، رام اهللا 

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

Address for Services:

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق 
احلماية املطلق باستخدام كلمة دهانات ذات االستخدام 

العام مبعزل عن العالمة.العام مبعزل عن العالمة.

( 328 )

Trade Mark No.: 19065العالمة التجارية رقم : 19065

In Class: 2في الصنف : في الصنف : 2

Date: 17/04/2011التاريخ : 17/04/2011

الواقيه  واملواد  واللكر،  والورنيش  الدهان   : اجل  من 
من الصدأ ونخر اخلشب ، ومواد التلوين والصباغه 
الصناعات  املستعمله في حتضير  الكاويه  واملواد   ،
التي  املعادن  ومساحيق  وصفائح  والرانتيج 

يستعملها الدهانون واملزخرفون 

In Respect of: Paints, varnishes, lacquers; preser-
vatives against rust and against deterioration of 
wood; colourants; mordants; raw natural resins; 
metals in foils and powder form for painters, dec-
orators, printers and artists.
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-In the name of: Sharkat Inex Lel- Tejara o El- Isthبأسم : شركة ان اكس للتجارة واالستثمار 
mar

.Address: Palestine, Ramallahالعنوان : فلسطني، رام اهللا العنوان : فلسطني، رام اهللا 

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

Address for Services:

اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق  اصحابها 

دهانات ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة.دهانات ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة.
  

( 329 )

Trade Mark No.: 19066العالمة التجارية رقم : 19066

In Class: 34في الصنف : في الصنف : 34

Date: 18/04/2011التاريخ : 18/04/2011

السجائر  اوراق   ، املدخنني  أدوات   ، التبغ   : اجل  من 
والكبريت 

In Respect of: Tobacco; smokers’ articles; ciga-
rette papers and matches

.In the name of: JAPAN TOBACCO INCبأسم : جابان توباكو انك. 

 , , طوكيو  , ميناتو-كو  تورانومون   2-2-1 : العنوان 
اليابان 

Address: 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Ja-
pan

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

Address for Services:

( 330 )

Trade Mark No.: 19067العالمة التجارية رقم : 19067

In Class: 34في الصنف : في الصنف : 34

Date: 18/04/2011التاريخ : 18/04/2011
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السجائر  اوراق   ، املدخنني  أدوات   ، التبغ   : اجل  من 
والكبريت 

In Respect of: Tobacco; smokers’ articles; ciga-
rette papers and matches

.In the name of: JAPAN TOBACCO INCبأسم : جابان توباكو انك. 

 , طوكيو   , ميناتو-كو   , تورانومون   2-2-1  : العنوان 
اليابان 

Address: 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Ja-
pan

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

Address for Services:

( 331 )

Trade Mark No.: 19068العالمة التجارية رقم : 19068

In Class: 1في الصنف : في الصنف : 1

Date: 19/04/2011التاريخ : 19/04/2011

والشحوم  للزيوت  املضافة  الكيماويات   : اجل  من 
السيارات؛  لزيوت   ً وحتديدا الصناعية،  واملزلقات 

الكيماويات املضافة للوقود؛ سوائل نقل احلركة. 

In Respect of: Chemical additives to industrial 
oils and greases and lubricants, namely for oils 
for motor vehicles; chemi-cal additives for fuels; 
transmission fluid; brake fluid; antifreeze.

In the name of: Boris Tatievskiبأسم : بوريس تاتيفيسكي بأسم : بوريس تاتيفيسكي 

14163 ، 14163 ، 14163 برلني  12العنوان : مارتني – بوبير – شتراسة 12العنوان : مارتني – بوبير – شتراسة 12
، أملانيا 

Address: Martin-Buber-Strasse 12, 14163 Berlin, 
Germany

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم ص.ب 4472 البيرة 
- هاتف رقم 1/2989760

Address for Services:

       

( 332 )

Trade Mark No.: 19069العالمة التجارية رقم : 19069

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

Date: 19/04/2011التاريخ : 19/04/2011
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 ً وحتديدا السيارات،  صيانة  منتجات   : اجل  من 
التلميع  ومستحضرات  التنظيف  مستحضرات 

واملستحضرات احلافظة (املدرجة في هذه الفئة). 

In Respect of: Maintenance products for motor 
vehicles, namely cleaning preparations, polish-
ing preparations and pre-serving preparations 
(included in this class).

In the name of: Boris Tatievskiبأسم : بوريس تاتيفيسكي بأسم : بوريس تاتيفيسكي 

14163 ، 14163 ، 14163 برلني  12العنوان : مارتني – بوبير – شتراسة 12العنوان : مارتني – بوبير – شتراسة 12
، أملانيا 

Address: Martin-Buber-Strasse 12, 14163 Berlin, 
Germany

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم ص.ب 4472 البيرة 
- هاتف رقم 1/2989760

Address for Services:

( 333 )

Trade Mark No.: 19070العالمة التجارية رقم : 19070

In Class: 4في الصنف : في الصنف : 4

Date: 19/04/2011التاريخ : 19/04/2011

زيوت  املزلقات؛  الصناعية؛  والشحوم  الزيوت   : اجل  من 
التزليق وزيوت احملركات وزيوت تروس نقل احلركة والزيوت 
زيوت  الصناعية؛  والزيوت  اآلالت  وزيوت  الهيدروليكية 

السيارات؛ شحوم التزليق؛ الوقود ووقود احملركات. السيارات؛ شحوم التزليق؛ الوقود ووقود احملركات. 

In Respect of: Industrial oils and greases; lubricants; 
lubricating oil, motor oils, gear oils, hydraulic oils, ma-
chine oils, in-dustrial oils; oils for motor vehicles; lubri-
cating grease; fuels and motor fuel.

In the name of: Boris Tatievskiبأسم : بوريس تاتيفيسكي بأسم : بوريس تاتيفيسكي 

 ، برلني   14163 ،  12 – شتراسة  بوبير   – مارتني   : العنوان 
أملانيا 

Address: Martin-Buber-Strasse 12, 14163 Berlin, Ger-
many

 - البيرة   4472 ص.ب  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
هاتف رقم 1/2989760

Address for Services:

       

( 334 )

Trade Mark No.: 19071العالمة التجارية رقم : 19071

In Class: 33في الصنف : في الصنف : 33

Date: 17/04/2011التاريخ : 17/04/2011
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-In Respect of: Alcoholic beverages; including disمن اجل : املشروبات الكحولية والروحية 
tilled spirits

(ديلوار  إنكوربوريشن  بروباريتيز  دانيلز  جاك   : بأسم 
كوربوريشن) 

In the name of: (Jack Daniel’s Properties,
Inc.(Delaware Corporation

Address: San Rafael, CA ,USAالعنوان : سان رافاييل، سي إيه، الواليات املتحدة االمريكية العنوان : سان رافاييل، سي إيه، الواليات املتحدة االمريكية 

عنوان التبليغ :اتقان للخدمات االستشارية-  البيرة 
- مركز البيرة التجاري ط6

:Address for Services

: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها  مالحظة 
والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 
العام  االستخدام  ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات 

مبعزل عن العالمة

( 335 )

Trade Mark No.: 19072العالمة التجارية رقم : 19072

In Class: 38في الصنف : في الصنف : 38

Date: 19/04/2011التاريخ : 19/04/2011

In Respect of: Telecommunicationsمن اجل : االتصاالت 

بأسم : شركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية 
جوال 

In the name of: Sharkat Al-etesalat Alkhlaweiah
ALfelastenia Jawwal

Address: al - Berieh ‘Al-balou’ jawwal buildingالعنوان : البيرة - البالوع -مقر شركة جوال العنوان : البيرة - البالوع -مقر شركة جوال 

-Address for Services:   al - Berieh ‘Al-balou’ jawعنوان التبليغ : البيرة - البالوع -مقر شركة جوال
wal building

( 336 ) 

Trade Mark No.: 19073العالمة التجارية رقم : 19073

In Class: 38في الصنف : في الصنف : 38

Date: 19/04/2011التاريخ : 19/04/2011

In Respect of: Telecommunicationsمن اجل : اتصاالت 



2011/10/2العـــدد الثالث

218

الفلسطينية  اخللوية  االتصاالت  شركة   : بأسم 
جوال 

In the name of: Sharkat Al-etesalat Alkhlaweiah
ALfelastenia Jawwal

Address: al - Berieh ‘Al-balou’ jawwal buildingالعنوان : البيرة - البالوع -مقر شركة جوال العنوان : البيرة - البالوع -مقر شركة جوال 

عنوان التبليغ : البيرة - البالوع -مقر شركة جوال
Address for Services:   al - Berieh ‘Al-balou’ jaw-
wal building

( 337 )

Trade Mark No.: 19074العالمة التجارية رقم : 19074

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 19/04/2011التاريخ : 19/04/2011

من اجل : اللحوم واالسماك وحلوم الدواجن والصيد خالصات 
ومجففة  ومجمدة  محفوظه  وخضروات  فواكه  اللحم 
بالسكر  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  (جيلي)  هالم  ومطهوة 

البيض واحلليب ومنتجات احلليب الزيوت 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat ex-
tracts; preserved, frozen dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams,compotes ; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats

 In the name of: sharket almarai al alamiyeh alsina’yehبأسم : شركة املراعي العاملية الصناعية التجارية 
altijariyeh

نابلس_ت  ـ  الصناعية  _املنطقة  شرف  دير   : العنوان 
0599272222

Address: der sharaf almantiqa alsinayeh nablus tel 
0599272222

نابلس_ت  ـ  الصناعية  _املنطقة  شرف  دير   : التبليغ  عنوان 
0599272222

Address for Services:   der sharaf almantiqa alsinayeh 
nablus tel 0599272222

( 338 )

Trade Mark No.: 19075العالمة التجارية رقم : 19075

In Class: 22في الصنف : في الصنف : 22

Date: 19/04/2011التاريخ : 19/04/2011
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واخليم  والشباك  واملصيص  واخليطان  احلبال   : اجل  من 
واللحف  ادات  حشو  ومواد  واخليش  والقلوع  واملشمع 
ومواد   ( الخ  البحر  وعشب  والريش  كالشعر   ) والفرش 

النسيج اخلام . 

In Respect of: ROPES AND THREADS , STUCCO AND 
NETS , TENTS , TARPAULINS , BURLAP AND ALGULWA 
MATERIALS AND STUFFING PILLOWS , MATTRESSES , 
QUILTS ( POETRY AND FEATHERS , KELP , ETC . ) AND 
TEXTILE RAW MATERIALS

In the name of: sharikat alhout lelsena’at alnasejehبأسم : شركة احلوت للصناعات النسيجية 

العنوان : القدس _ الزعيم شارع الشيخ عنبر - تلفون 
022797774

Address: alquds - alz’aiem - share’ alshek anbar - tel 
022797774

عنوان التبليغ : القدس _ الزعيم شارع الشيخ عنبر - 
تلفون 022797774

Address for Services:   alquds - alz’aiem - share’ alshek 
anbar - tel 022797774

( 339 )

Trade Mark No.: 19076العالمة التجارية رقم : 19076

In Class: 22في الصنف : في الصنف : 22

Date: 19/04/2011التاريخ : 19/04/2011

والشباك  واملصيص  واخليطان  احلبال   : اجل  من 
واخليم واملشمع والقلوع واخليش ومواد حشو ادات 
واللحف والفرش ( كالشعر والريش وعشب البحر 

الخ ) ومواد النسيج اخلام . 

In Respect of: ROPES AND THREADS ,
STUCCO AND NETS , TENTS , TARPAU-
LINS , BURLAP AND ALGULWA MATERIALS
AND STUFFING PILLOWS , MATTRESSES ,
QUILTS ( POETRY AND FEATHERS , KELP ,
ETC . ) AND TEXTILE RAW MATERIALS

-In the name of: sharikat alhout lelsena’at alبأسم : شركة احلوت للصناعات النسيجية 
nasejeh

- عنبر  الشيخ  شارع  الزعيم   _ القدس   : العنوان 
تلفون 022797774

Address: alquds - alz’aiem - share’ alshek an-
bar -tel-022797774

الشيخ  شارع  الزعيم   _ القدس   : التبليغ  عنوان 
عنبر -تلفون 022797774

Address for Services:   alquds - alz’aiem -
share’ alshek anbar -tel-022797774
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( 340 )

Trade Mark No.: 19077العالمة التجارية رقم : 19077

In Class: 22في الصنف : في الصنف : 22

Date: 19/04/2011التاريخ : 19/04/2011

والشباك  واملصيص  واخليطان  احلبال   : اجل  من 
واخليم واملشمع والقلوع واخليش ومواد حشو ادات 
واللحف والفرش ( كالشعر والريش وعشب البحر 

الخ ) ومواد النسيج اخلام . 

In Respect of: ROPES AND THREADS , STUCCO 
AND NETS , TENTS , TARPAULINS , BURLAP AND 
ALGULWA MATERIALS AND STUFFING PILLOWS 
, MATTRESSES , QUILTS ( POETRY AND FEATH-
ERS , KELP , ETC . ) AND TEXTILE RAW MATERI-
ALS

-In the name of: sharikat alhout lelsena’at alnasبأسم : شركة احلوت للصناعات النسيجية 
ejeh

عنبر-  الشيخ  شارع  الزعيم   _ القدس   : العنوان 
تلفون 022797774

Address: alquds - alz’aiem - share’ alshek anbar 
tel 022797774

الشيخ  شارع  الزعيم   _ القدس   : التبليغ  عنوان 
عنبر- تلفون 022797774

Address for Services:   alquds - alz’aiem - share’ 
alshek anbar tel 022797774

( 341 )

Trade Mark No.: 19078العالمة التجارية رقم : 19078

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 20/04/2011التاريخ : 20/04/2011

In Respect of: Advertisingمن اجل : الدعاية واالعالن 

In the name of: zoom advertisingبأسم : شركة زووم للدعاية واالعالن بأسم : شركة زووم للدعاية واالعالن 

 Address: ramallah - altireh- shamiah building - 3dالعنوان : رام اهللا - الطيرة - عمارة شامية , ط 3
floor

- عمارة شامية  الطيرة   - رام اهللا   : التبليغ  عنوان 
, ط 3

Address for Services:   ramallah - altireh- shamiah 
building - 3d floor
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( 342 ) 

Trade Mark No.: 19079العالمة التجارية رقم : 19079

In Class: 43في الصنف : في الصنف : 43

Date: 20/04/2011التاريخ : 20/04/2011

 In Respect of: Services for providing food andمن اجل : خدمات توفير االطعمة واملشروبات- 
drink;

In the name of: bashar ali hasan barakatبأسم : بشار علي حسن بركات بأسم : بشار علي حسن بركات 

العنوان : نابلس - شارع حيفا عمارة خضر االقطم 
_قرب مطعم النمروطي _قرب مطعم النمروطي 

Address: nanashare’ hefa amaret khader alaqtam 
qurb matam alnamroti

عنوان التبليغ : نابلس - شارع حيفا عمارة خضر 
االقطم _قرب مطعم النمروطياالقطم _قرب مطعم النمروطي

Address for Services:   nanashare’ hefa amaret 
khader alaqtam qurb matam alnamroti

      

( 343 )

Trade Mark No.: 19080العالمة التجارية رقم : 19080

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

Date: 20/04/2011التاريخ : 20/04/2011
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من اجل : الصابون ومستحضرات للعناية باجلسم 
باجللد  للعناية  مستحضرات  وخصوصا  واجلمال 
كرميات  شكل  على  باجللد  العناية  ومنتجات 
الكريهة  الروائح  ومزيالت  سائلة  وكرميات  وجل 
ورغوات  احلالقة  وكرميات  الشخصي  لالستعمال 
احلالقة ومستحضرات ما بعد احلالقة ومستحضرات 
وإضافات  الشعر  وتزيني  وتنظيف  للعناية 
ومستحضرات  بالدش  واالغتسال  لالستحمام 

احلماية من الشمس ليست الغراض صيدالنية. 

In Respect of: Soaps, preparations for body and 
beauty care, especially preparations for the care 
of the skin and face care products in the form of 
creams, gels and lotions, deodorants for personal 
use, shaving creams and shaving foams, after-
shave preparations, preparations for the care, 
cleansing and embellishment of the hair, bath and 
shower additives, sun protection preparations, 
not for pharmaceutical purposes.

In the name of: Beiersdorf AGبأسم : بيرسدورف أي جي بأسم : بيرسدورف أي جي 

-Address: Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, Gerالعنوان : اوناشتراس 48، 20253 هامبورغ، املانيا 
many

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

Address for Services:

( 344 )

Trade Mark No.: 19081العالمة التجارية رقم : 19081

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 20/04/2011التاريخ : 20/04/2011

In Respect of: Human pharmaceuticalsمن اجل : املستحضرات الصيدلية البشرية 

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

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

املتحدة االمريكية 

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

     

( 345 )

Trade Mark No.: 19082العالمة التجارية رقم : 19082

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 20/04/2011التاريخ : 20/04/2011

In Respect of: Human pharmaceuticalsمن اجل : املستحضرات الصيدلية البشرية 
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In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون 

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

االمريكية 

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

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

Address for Services:

( 346 )

Trade Mark No.: 19083العالمة التجارية رقم : 19083

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 20/04/2011التاريخ : 20/04/2011

In Respect of: Human pharmaceuticalsمن اجل : املستحضرات الصيدلية البشرية 

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

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

االمريكية 

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

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

Address for Services:

( 347 ) 

Trade Mark No.: 19084العالمة التجارية رقم : 19084

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 20/04/2011التاريخ : 20/04/2011

In Respect of: Human pharmaceuticalsمن اجل : املستحضرات الصيدلية البشرية 

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

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

الواليات املتحدة االمريكية 

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

Address for Services:

       

( 348 )

Trade Mark No.: 19085العالمة التجارية رقم : 19085

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 20/04/2011التاريخ : 20/04/2011

In Respect of: Human pharmaceuticalsمن اجل : املستحضرات الصيدلية البشرية 

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

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

الواليات املتحدة االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of One John-
son & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jer-
sey, 08933 U.S.A.

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

Address for Services:

( 349 )

Trade Mark No.: 19086العالمة التجارية رقم : 19086

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

Date: 20/04/2011التاريخ : 20/04/2011

منتجات  التجميل،  مستحضرات   : اجل  من 
العناية بالوجه وحتديدا مرطبات الوجه واملنظفات 

واملقشرات والعالجات 

In Respect of: Cosmetics; facial care prod-
ucts, namely, facial moisturizers, cleansers, 
scrubs, treatments.

In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون 
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اند  ون جونسون  نيوجيرسي،  : شركة من  العنوان 
 ،08933 جيرسي،  نيو  برانزويك،  نيو  بالزا،  جونسون 

الواليات املتحدة االمريكية 

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

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

Address for Services:

( 350 )

Trade Mark No.: 19087العالمة التجارية رقم : 19087

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 21/04/2011التاريخ : 21/04/2011

In Respect of: AL HALVAمن اجل : احلالوة 

In the name of: hamdi salah qasem hananiبأسم : حمدي صالح قاسم حنني بأسم : حمدي صالح قاسم حنني 

Address: bet forek nablus tel 0599432295العنوان : نابلس_بيت فوريك جوال 0599432295

جوال  فوريك  نابلس_بيت   : التبليغ  عنوان 
0599432295

Address for Services:   bet forek nablustel 
0599432295

اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق  اصحابها 
عن  مبعزل  العام  االستخدام  ذات   HALAVA حالوة 

العالمة

( 351 ) 

Trade Mark No.: 19088العالمة التجارية رقم : 19088

In Class: 32في الصنف : في الصنف : 32

Date: 21/04/2011التاريخ : 21/04/2011
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من اجل : ا ملياه املعدنية والغازية واملشروبات األخرى غير الكحولية 
الشراب  والعصير:  الفواكه  مشروبات  للطاقة  املولدة  املشروبات 
املركز واملستحضرات األخرى التي تستعمل لصنع املشروبات وكل 

ما هو مشمول في الصنفما هو مشمول في الصنف32

In Respect of: Mineral and aerted water and other non 
alcoholic drinks and fruit juices syrups and other op-
eration for making beverages and all included clas 32

In the name of: sharekat alayeth lel anmaiبأسم : شركة الليث لالمناء شركة مساهمة خصوصية محدودة 

Address: jenien al basateen streetالعنوان : جنني شارع البساتني 

: مكتب احملامي محمد العيسة /جنني عمارة االريج  التبليغ  عنوان 
ط2 مكتب رقم 6 صندوق بريد 97

Address for Services:

    

( 352 )

Trade Mark No.: 19089العالمة التجارية رقم : 19089

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

Date: 21/04/2011التاريخ : 21/04/2011

من اجل : مواد التجميل, مبا فيها كرميات الليل والنهار, 
مستحضرات التنظيف للعناية بالوجه واجلسم, رغوة 
احلالقة,  بعد  ما  مستحضرات  احلالقة,  رغوة  احلمام, 
للرجال  الروائح  مزيالت  االظافر,  طالء  االساس,  مكياج 
والنساء, صابون اليد واجلسم, شامبو الشعر والشطف, 
سبريه الشعر, معجون االسنان, املواد العطرية, مبا فيها 
لالستخدام  االساس  والزيوت  احلمام  عطور  العطور, 

الشخصي للرجال والنساء الشخصي للرجال والنساء 

In Respect of: Cosmetics, including night and day 
creams; cleaning preparations for care of the face 
and body, bath foam; shaving foam, aftershaves; 
foundation makeup; nail polish; deodorants for 
men and women, hand and body soaps; hair 
shampoos and rinses; hair spray; toothpaste; fra-
grances, namely perfumes, toilet waters and es-
sential oils for personal use for men and women

.In the name of: VALENTINO S.p.Aبأسم : فالينتينو اس.بي.ايه. بأسم : فالينتينو اس.بي.ايه. 

Address: Via Turati, 16/18, 20121 MILANO, Italyالعنوان : فيا توراتي العنوان : فيا توراتي 16/18, 20121 ميالن, ايطاليا 

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

Address for Services:

( 353 )

Trade Mark No.: 19090العالمة التجارية رقم : 19090
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In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 21/04/2011التاريخ : 21/04/2011

In Respect of: women diapersمن اجل : فوط نسائية 

-In the name of: Ibraheem Mousa Khaleel Al Toبأسم : إبراهيم موسى خليل الطوباسي 
basi

Address: AL khalil Al Rehieh - Mob: 0599-820909العنوان : اخلليل -الريحية - جوال : 820909-0599

عنوان التبليغ : اخلليل -الريحية - جوال : -820909
0599

Address for Services:   AL khalil Al Rehieh - Mob: 
0599-820909

       

( 354 ) 

Trade Mark No.: 19091العالمة التجارية رقم : 19091

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

Date: 21/04/2011التاريخ : 21/04/2011

In Respect of: cosmeticsمن اجل : مستحضرات التجميل 

-In the name of: sharekat nofal wshoraka letبأسم : شركة نوفل وشركاه للتجارة والتسويق 
tijarah watasweeq

 Address: nablus , palestine , der sharafالعنوان : فلسطني - نابلس - دير شرف 
092535353 po box793

 Address for Services:   nablus , palestine , derعنوان التبليغ : فلسطني - نابلس - دير شرف 
sharaf 092535353 po box793

       

( 355 ) 

Trade Mark No.: 19092العالمة التجارية رقم : 19092

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35
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Date: 21/04/2011التاريخ : 21/04/2011

In Respect of: business managmentمن اجل : الدعاية واالعالن 

-In the name of: sharekat nofal wshoraka letبأسم : شركة نوفل وشركاه للتجارة والتسويق 
tijarah watasweeq

العنوان : فلسطني - نابلس - دير شرف هاتف 
092535353 ص ب 793

Address: nablus , palestine , der sharaf 
092535353 po box793

عنوان التبليغ : فلسطني - نابلس - دير شرف 
هاتف 092535353 ص ب 793

Address for Services:   nablus , palestine , der 
sharaf 092535353 po box793

( 356 )

Trade Mark No.: 19093العالمة التجارية رقم : 19093

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

Date: 21/04/2011التاريخ : 21/04/2011

In Respect of: COSMETICSمن اجل : مستحضرات التجميل 

In the name of: FARMAVITA SRLبأسم : فارمافيتا اس ار أل 

العنوان : لوكيتا فاريسينو ( كومو ) ايطاليا فيا 
جاريبالدي 82/84 هاتف 00390331833467

Address: FARMAVITA S.R.L. 22070 LOCATE VA-
RESION o) ( COMO ) , ITALY VIA GARIBALDI 
82/84

عنوان التبليغ : شركة نوفل وشركاه-نابلس - دير 
شرف - هاتف 092535353

Address for Services:

       

( 357 )

Trade Mark No.: 19094العالمة التجارية رقم : 19094

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

Date: 21/04/2011التاريخ : 21/04/2011

In Respect of: COSMETICSمن اجل : مستحضرات التجميل 
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In the name of: REBUL KOZMETIK PAZ . SAN VEبأسم : ريبول كوزمتكس باز فى تيك اي اس 
.TIC . A.S

سوكاك  سيتيسي  بانك  دينيز  اوست   : العنوان 
 ، ريسيتباسا   ، اوستو  امييرجان   34 رقم  اراسي 

اسطنبول - تركيا 

Address: UST DENIZ BANK SITESI SOKAK ARASI
, NO . 34 - EMIRGANUSTU , RESITPASA , ISTAN-
BUL - TURKEY

دير  -نابلس-  نوفل وشركاه  : شركة  التبليغ  عنوان 
شرف - هاتف 092535353

:Address for Services

( 358 )

Trade Mark No.: 19095العالمة التجارية رقم : 19095

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

Date: 21/04/2011التاريخ : 21/04/2011

In Respect of: COSMETICSمن اجل : مستحضرات التجميل 

 In the name of: REBUL KOZMETIK PAZ . SAN WEبأسم : ريبول كوزمتكس باز فى تيك اي اس 
TIC . A.S.

سوكاك  سيتيسي  بانك  دينيز  اوست   : العنوان 
 ، ريسيتباسا   ، اوستو  امييرجان   34 رقم  اراسي 

اسطنبول - تركيا 

Address: UST DENIZ BANK SITESI SOKAK ARASI 
, NO . 34 - EMIRGANUSTU , RESITPASA , ISTAN-
BUL - TURKEY

عنوان التبليغ : (شركة نوفل وشركاه للتجارة والتسويق) 
- نابلس - دير شرف - هاتف 092535353

Address for Services:

( 359 )

Trade Mark No.: 19096العالمة التجارية رقم : 19096

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

Date: 21/04/2011التاريخ : 21/04/2011

 In Respect of: COSMETICSمن اجل : مستحضرات التجميل 
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 In the name of: REBUL KOZMETIK PAZ . SAN VEبأسم : ريبول كوزمتكس باز سان فى تيك اي اس 
TIC . A.S.

سوكاك  سيتيسي  بانك  دينيز  اوست   : العنوان 
 ، ريسيتباسا   ، اوستو  امييرجان   34 رقم  اراسي 

اسطنبول - تركيا 

Address: UST DENIZ BANK SITESI SOKAK ARASI 
, NO . 34 - EMIRGANUSTU , RESITPASA , ISTAN-
BUL - TURKEY

و  للتجارة  شركاه  و  نوفل  شركة   ) التبليغ  عنوان 
التسويق : نابلس - دير شرف - هاتف 092535353

Address for Services:

( 360 )

Trade Mark No.: 19097العالمة التجارية رقم : 19097

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

Date: 24/04/2011التاريخ : 24/04/2011

الروائح  الصابون-  وبرش  بأنواعه  الصابون   -  : اجل  من 
العطرية– الزيوت الطيارة- مواد التزيني ومحاليل الشعر 

جل شعر- معاجني األسنان واحلالقة- الشامبو. 

In Respect of: soaps;perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions and jill; dentifrices

In the name of: S.O.C. Cosmetics Companyبأسم : شركة اس. او. سي. للتجميل بأسم : شركة اس. او. سي. للتجميل 

Address: Badr Commercial Center, Al-Manaraالعنوان : مجمع بدر التجاري, دوار املنارة, اخلليل , 
 ,Circle, Hebron

,Address for Services:   Badr Commercial Centerعنوان التبليغ : مجمع بدر التجاري، دوار املنارة،اخلليل .
.Al-Manara Circle, Hebron

( 361 )

Trade Mark No.: 19098العالمة التجارية رقم : 19098

In Class: 7في الصنف : في الصنف : 7

Date: 25/04/2011التاريخ : 25/04/2011

 ، حملركات   ، ةالتبريد  الهواء  لتنظيف  فالتر   : اجل  من 
والفالتر ( أجزاء أالت محركات 

In Respect of: filters for cleaning cooling air , for 
engines , filters ( parts of machines or engines)
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In the name of: asas pazarlama ticaret ltd stiبأسم : اساس بازار - تيكاريت ليمتد 

العنوان : م. كمال ماه . إبرايهم كاراو غالنو غلو كاد رقم 
31200 اسكندرون / هاتاي - تركيا  128

Address: m.kemal mah . i. karaoglanoglu cad .no 
.128 31200iskenderun

يوسف  و/او  الصياد  (احمد  :احملامي   التبليغ  عنوان 

شوكت )- عمارة الرموني - شارع الزهراء  عمارة الرموني - شارع الزهراء 
Address for Services:

: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها  مالحظة 
ذات   filterكلمة باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة

( 362 )

Trade Mark No.: 19099العالمة التجارية رقم : 19099

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 25/04/2011التاريخ : 25/04/2011

In Respect of: meats productsمن اجل : خالصات اللحوم 

-In the name of: sharkat siniora for meats prodبأسم : شركة سنيورة للصناعات الغذائية
ucts 

-Address for Services:   bethany - jerusalem - palعنوان التبليغ : العيزرية - القدس - فلسطني
estine

Address: bethany - jerusalem - palestineالعنوان : العيزرية - القدس - فلسطني 

: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها  مالحظة 
والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 
العام  االستخدام  ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات 

مبعزل عن العالمة

( 363 )

Trade Mark No.: 19101العالمة التجارية رقم : 19101

 In Class: 9في الصنف : في الصنف : 9

 Date: 26/04/2011التاريخ : 26/04/2011
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من اجل : األجهزة واألدوات العلمية واملالحية واملساحية 
و  والبصرية،  والسينمائية  والتصويرية  والكهربائية 
اإلشارات  وإعطاء  والقياس  الوزن  في  املستعملة  تلك 
تسجيل  أجهزة   ، والتعليم  واإلنقاذ  (اإلشراف)  واملراقبة 
حمل  وسائط   ، الصورة  أو  الصوت  استعادة  أو  نقل  أو 
البيع  آالت   ، التسجيل  أقراص  املغناطيسية،  البيانات 
القطع  بوضع  تعمل  التي  األجهزة  و  األوتوماتيكية 
واآلالت احلاسبة  للنقود  الراصدة  النقدية فيها، األجهزة 
 ، (الكمبيوتر)  اآللية  البيانات واحلاسبات  وأجهزة معاجلة 

أجهزة إطفاء احلرائق 

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, electric, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking (supervision), life-sav-
ing and teaching apparatus and instruments; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers, recording discs; auto-
matic vending machines and mechanisms for coin-op-
erated apparatus; cash registers, calculating machines 
and data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus 

 ,.In the name of: NINGBO DEGSON ELECTRONICS COبأسم : نينغبو ديغسون اليكترونيكس كو., ال تي دي. 
LTD.

العنوان : نو333 اكسياولني رود اكسياولني تاون سيكسي 
نينغبو, الصني 

Address: NO333 XIAOLIN ROAD XIAOLIN TOWN CIXI 
NINGBO. P.R.CHINA

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

Address for Services:

( 364 )

Trade Mark No.: 19102العالمة التجارية رقم : 19102

In Class: 9في الصنف : في الصنف : 9

Date: 26/04/2011التاريخ : 26/04/2011
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من اجل : األجهزة واألدوات العلمية واملالحية 
واملساحية والكهربائية والتصويرية والسينمائية 

والبصرية، و تلك املستعملة في الوزن والقياس 
وإعطاء اإلشارات واملراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ 

والتعليم ، أجهزة تسجيل أو نقل أو استعادة 
الصوت أو الصورة ، وسائط حمل البيانات 

املغناطيسية، أقراص التسجيل ، آالت البيع 
األوتوماتيكية و األجهزة التي تعمل بوضع القطع 

النقدية فيها، األجهزة الراصدة للنقود واآلالت 
احلاسبة وأجهزة معاجلة البيانات واحلاسبات اآللية 

(الكمبيوتر) ، أجهزة إطفاء احلرائق 

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, 
electric, photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signaling, checking (super-
vision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments; apparatus for recording, transmis-
sion or reproduction of sound or images; magnet-
ic data carriers, recording discs; automatic vend-
ing machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines 
and data processing equipment and computers; 
fire-extinguishing apparatus

بأسم : نينغبو ديغسون اليكترونيكس كو., ال تي 
دي. دي. 

In the name of: NINGBO DEGSON ELECTRONICS 
CO., LTD.

العنوان : نو333 اكسياولني رود اكسياولني تاون 
سيكسي نينغبو, الصني سيكسي نينغبو, الصني 

Address: NO333 XIAOLIN ROAD XIAOLIN TOWN 
CIXI NINGBO. P.R.CHINA

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

Address for Services:

       

( 365 )

Trade Mark No.: 19103العالمة التجارية رقم : 19103

In Class: 36في الصنف : في الصنف : 36

Date: 26/04/2011التاريخ : 26/04/2011

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

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

In the name of: MASIC LLCبأسم : شركة ماسك احملدودة 

اململكة   ,11411 الرياض   467 ب:  ص   : العنوان 
العربية السعودية 

Address: P.O. Box: 467 Riyadh 11411, King-
dom of Saudi Arabia

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

Address for Services:
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( 366 )

Trade Mark No.: 19104العالمة التجارية رقم : 19104

In Class: 9في الصنف : في الصنف : 9

Date: 26/04/2011التاريخ : 26/04/2011

واملالحية  العلمية  واألدوات  األجهزة   : اجل  من 
والسينمائية  والتصويرية  والكهربائية  واملساحية 
والقياس  الوزن  في  املستعملة  تلك  و  والبصرية، 
واإلنقاذ  (اإلشراف)  واملراقبة  اإلشارات  وإعطاء 
والتعليم ، أجهزة تسجيل أو نقل أو استعادة الصوت 
املغناطيسية،  البيانات  حمل  وسائط   ، الصورة  أو 
و  األوتوماتيكية  البيع  آالت   ، التسجيل  أقراص 
فيها،  النقدية  القطع  بوضع  تعمل  التي  األجهزة 
وأجهزة  احلاسبة  واآلالت  للنقود  الراصدة  األجهزة 
(الكمبيوتر)  اآللية  واحلاسبات  البيانات  معاجلة 

والالبتوب، أجهزة إطفاء احلرائق 

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, 
electric, photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signaling, checking (super-
vision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments; apparatus for recording, transmis-
sion or reproduction of sound or images; magnet-
ic data carriers, recording discs; automatic vend-
ing machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines 
and data processing equipment and computers 
an laptops; fire-extinguishing apparatus

 In the name of: Talal Abu-Ghazaleh Internationalبأسم : شركة طالل أبو غزالة الدولية ليمتد 
Limited

Address: P.O. Box: 921100 Amman 11192, Jordanالعنوان : ص ب: 921100 عمان 11192, االردن 

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

Address for Services:

( 367 )

Trade Mark No.: 19105العالمة التجارية رقم : 19105

In Class: 33في الصنف : في الصنف : 33

Date: 27/04/2011التاريخ : 27/04/2011
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 In Respect of: Alcoholic beverages (exceptمن اجل : املشروبات الكحولية (عدا البيرة) 
beers)

In the name of: V&S Vin & Sprit Aktiebolagبأسم : في اند اس فني اند سبريت أكتيبوالج بأسم : في اند اس فني اند سبريت أكتيبوالج 

97، ستوكهولم، السويد  Address: SE- 117 97 Stockholm, Swedenالعنوان : اس اي - 117

عنوان التبليغ : نادر جميل قمصية بيت ساحور- الضفة 
الغربية ص.ب. 182

Address for Services:

: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها  مالحظة 
والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 
العام  االستخدام  ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات 

مبعزل عن العالمة

( 368 )

Trade Mark No.: 19106العالمة التجارية رقم : 19106

In Class: 30في الصنف : 30

Date: 27/04/2011التاريخ : 27/04/2011

-In Respect of: Chocolates, chocolate prodمن اجل : الشوكوالتة ومنتجات الشوكوالتة 
ucts

أنونيم  تيكاريت  في  ساناي  جيدا  اَي  تي  أي   : بأسم 
سيركتي 

In the name of: ETI GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI

أورجانيز ساناي بوجليسي 11. كاد اسكشير،   : العنوان 
تركيا 

Address: ORGANIZE SANAYI BOLGESI 11. 
CADDE ESKISEHIR, TURKEY

عنوان التبليغ : نادر جميل قمصية بيت ساحور- الضفة 
الغربية ص.ب. 182

Address for Services:
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( 369 )

Trade Mark No.: 19107العالمة التجارية رقم : 19107

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 27/04/2011التاريخ : 27/04/2011

للمثلجات؛ خلطات  : خلطات كعك؛ خلطات  اجل  من 
كعك؛  خلطات  البراوني؛  خلطات  ابوزات؛  لصنع 
زغارف  و  ديكورات  مثلجات؛  الفطيرة؛  قشرة  خلطات 
املكرونة مزيج  قاعدة  لالكل؛ حزم مواد  للكعك صاحلة 
األطباق اجلانبية؛ الوجبات الرئيسية املمزوجة او االطباق 
الباستا،  او  االرز،  احلبوب،  من  اساسا  املتكونة  اجلانبية 
الوافل؛  و  احملالة  الفطائر  خليط  البسكويت؛  مزيج 
على  اساسا  تستند  التي  و  الباستا  أو  األرز  الطحني؛ 
تستند  التي  احلبوب  اجلانبية؛  ا?طباق  لصنع  خلطات 

أساسا لصنع الوجبات اخلفيفة املغلفة 

In Respect of: Cake mixes; frosting mixes; mixes 
for making bakery goods; brownie mixes; cookie 
mixes; pie crust mixes; frostings; edible cake 
decorations; packaged noodle based side dish 
mixes; packaged main meal mixes or side dishes 
having either a cereal base, rice base, or pasta 
base; biscuit mixes; pancake and waffle mixes; 
flour; rice based or pasta based mixes for mak-
ing side dishes; and grain based packaged snack 
foods

-In the name of: (General Mills, Inc. (Delaware Corبأسم : جنرال ميلز انك. (ديالور كوربورشن) 
poration

Address: Minneapolis, MN, U.S.Aالعنوان : مينابولس، ام ان ، الواليات التحدة األمريكية 

للخدمات  اتقان   ، عساف  مهند   : التبليغ  عنوان 

االستشارية- البيرة - مركز البيرة التجاري ط6
Address for Services:

( 370 )

Trade Mark No.: 19108العالمة التجارية رقم : 19108

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 27/04/2011التاريخ : 27/04/2011
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املعلبة  الفاكهة  املغلفة؛  اففة  البطاطا   : اجل  من 
اجلاهزة لألكل أساس الوجبات اخلفيفة؛ منتجات البروتني 
وجبات  املقدد؛  اخلنزير  حلم  نكهة  على  حتتوي  النباتي 
تتألف  التي  اجلانبية  األطباق  او  معلبة  وجبة  خفيفة 
أساسا من البطاطا؛ وجبات رئيسية مغلفة التي حتتوي 

على البطاطا مع مزيج من التوابل او الصلصة 

In Respect of: Packaged dehydrated po-
tatoes; packaged ready-to-eat fruit based 
snacks; vegetable protein products having a 
bacon flavor; packaged meal entrees or side 
dishes consisting primarily of potatoes; and 
packaged main meal mixes having a potato 
base with spice and/ or sauce mixes

 In the name of: (General Mills, Inc. (Delawareبأسم : جنرال ميلز انك. (ديالور كوربورشن) 
Corporation

 Address: Minneapolis, MN, U.S.Aالعنوان : مينابولس، ام ان ، الواليات التحدة األمريكية العنوان : مينابولس، ام ان ، الواليات التحدة األمريكية 

للخدمات  .اتقان  عساف  :مهند  التبليغ  عنوان 
االستشارية- البيرة - مركز البيرة التجاري ط البيرة - مركز البيرة التجاري ط6

Address for Services:

(371)

Trade Mark No.: 19109العالمة التجارية رقم : 19109

In Class: 25في الصنف : في الصنف : 25

Date: 27/04/2011التاريخ : 27/04/2011

In Respect of: SHOESمن اجل : االحذية 

-In the name of: RA’ED ZOHEAIR” MOHAMبأسم : رائد زهير“ محمد علي ” املدبوح 
MAD ALI “ ALMADBOUH

العنوان : رائد زهير“ محمد علي ” املدبوح - اخلليل 
0599644000

العنوان : رائد زهير“ محمد علي ” املدبوح - اخلليل 
0599644000

العنوان : رائد زهير“ محمد علي ” املدبوح - اخلليل 
ضاحية البلدية 

العنوان : رائد زهير“ محمد علي ” املدبوح - اخلليل 
ضاحية البلدية 

Address: ALKHALIL DAHIAT ALBALADEAHالعنوان : رائد زهير“ محمد علي ” املدبوح - اخلليل 

عنوان التبليغ : رائد زهير“ محمد علي ” املدبوح 
0599644000

عنوان التبليغ : رائد زهير“ محمد علي ” املدبوح 
0599644000

عنوان التبليغ : رائد زهير“ محمد علي ” املدبوح 
- اخلليل ضاحية البلدية 

عنوان التبليغ : رائد زهير“ محمد علي ” املدبوح 
- اخلليل ضاحية البلدية 

-Address for Services:   ALKHALIL DAHIAT ALعنوان التبليغ : رائد زهير“ محمد علي ” املدبوح 
BALADEAH

       

( 372 )

Trade Mark No.: 19110العالمة التجارية رقم : 19110
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In Class: 25في الصنف : في الصنف : 25

Date: 27/04/2011التاريخ : 27/04/2011

In Respect of: SHOESمن اجل : االحذية 

-In the name of: AHMAD MOUSA AHMAD ALبأسم : احمد موسى احمد املدبوح 
MADBOUH 

عنوان التبليغ : احمد موسى احمد املدبوح- اخلليل 
شارع امللك فيصل شارع امللك فيصل 0599253378

Address for Services:

العنوان : احمد موسى احمد املدبوح- اخلليل شارع 
امللك فيصل 0599253378

Address

( 373 )

Trade Mark No.: 19111العالمة التجارية رقم : 19111

In Class: 34في الصنف : في الصنف : 34

Date: 27/04/2011التاريخ : 27/04/2011

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

In Respect of: Cigarettes; tobacco; tobacco prod-
ucts; lighters; matches; smokers’ articles.

.In the name of: Rothmans of Pall Mall Ltdبأسم : روثمانز اوف بول مول مليتد. 

-Address: Zaehlerweg 4, Zug, CH 6300, Switzerالعنوان : زاهلرويغ 4، زاغ، سي اتش 6300، سويسرا 
land

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

Address for Services:

( 374 )

Trade Mark No.: 19112العالمة التجارية رقم : 19112

In Class: 14في الصنف : في الصنف : 14

Date: 27/04/2011التاريخ : 27/04/2011

In Respect of: watchesمن اجل : الساعات 
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In the name of: sharekat paltime liltijara al amahبأسم : شركة بال تامي للتجارة العامة بأسم : شركة بال تامي للتجارة العامة 

العنوان : رام اهللا - املنطقة الصناعية - شارع االيام 
رقم 9

Address: ramallh , al-ayyam st . 9

عنوان التبليغ : رام اهللا - املنطقة الصناعية - شارع 
االيام رقم االيام رقم 9

Address for Services:   ramallh , al-ayyam st . 9

( 375 )

Trade Mark No.: 19113العالمة التجارية رقم : 19113

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 27/04/2011التاريخ : 27/04/2011

In Respect of: milk and milk productionمن اجل : االلبان ومشتقاتها 

-In the name of: sharikat aldiaa limuntajat alalبأسم : شركة الضياء ملنتجات االلبان 
ban

Address: al khaleel mafraq al-sahebالعنوان : اخلليل - مفرق الصاحب 

-Address for Services:   al khaleel mafraq alعنوان التبليغ : اخلليل - مفرق الصاحب
saheb

( 376 )

Trade Mark No.: 19114العالمة التجارية رقم : 19114

In Class: 38في الصنف : في الصنف : 38

Date: 27/04/2011التاريخ : 27/04/2011

In Respect of: communicationsمن اجل : االتصاالت 
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In the name of: sharikat vijan tecnlogezبأسم : شركة فيجني تكنولوجي بأسم : شركة فيجني تكنولوجي 

العنوان : البيرة - شارع نابلس - مجمع الشني 
التجاري ط التجاري ط 6

Address: albierah-nablus st-al shini center- 
flower 6

عنوان التبليغ : البيرة - شارع نابلس - مجمع 
الشني التجاري ط الشني التجاري ط 6

Address for Services:   albierah-nablus st-al 
shini center- flower 6

( 377 )

Trade Mark No.: 19115العالمة التجارية رقم : 19115

In Class: 38في الصنف : في الصنف : 38

Date: 27/04/2011التاريخ : 27/04/2011

In Respect of: communicationsمن اجل : االتصاالت 

In the name of: sharekat fejen tknolgeبأسم : شركة فيجن تكنولوجي بأسم : شركة فيجن تكنولوجي 

الشني  مجمع   - نابلس  شارع   - البيرة   : العنوان 
التجاري ط التجاري ط 6

Address: albierah city - nablus st - shini cen-
ter - flower 6

مجمع   - نابلس  شارع   - البيرة   : التبليغ  عنوان 
الشني التجاري ط الشني التجاري ط 6

Address for Services:   albierah city - nablus 
st - shini center - flower 6

( 378 )

Trade Mark No.: 19116العالمة التجارية رقم : 19116

In Class: 38في الصنف : في الصنف : 38

Date: 28/04/2011التاريخ : 28/04/2011

االتصاالت  وخدمات  االتصاالت،  خدمات   : اجل  من 
الشبكات  عبر  االتصال  خدمات  احلاسوب،  عبر 

والشبكة املعلوماتية 

In Respect of: Communication Services, Commu-
nications by computer terminals, Communication 
services by Networks and Internet
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بأسم : شركة بي. سي.أي لالتصاالت والتكنولوجيا 
املتطورة املساهمة اخلصوصية 

In the name of: BCI Communications and Ad-
vanced Technology Company Ltd

العنوان : رام اهللا، شارع اإلرسال، عمارة عواد، ص.ب. 
1173 رام اهللا  رام اهللا 

Address: Awad Building, Al-Irsal Street, P.O. Box 
1173, Ramallah

عنوان التبليغ : مكتب احملامي نبيل مشحور، ص.ب. 
 رام اهللا  رام اهللا 

عنوان التبليغ : مكتب احملامي نبيل مشحور، ص.ب. 
 رام اهللا 

عنوان التبليغ : مكتب احملامي نبيل مشحور، ص.ب. 
1173

Address for Services:

       

( 379 )

Trade Mark No.: 19117العالمة التجارية رقم : 19117

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 28/04/2011التاريخ : 28/04/2011

In Respect of: TEAمن اجل : الشاي 

In the name of: Mediplants Ltdبأسم : ميدي بالنس 

املنطقة  شمال  شميش  بيث   4 رقم  شارع  تازابا   : العنوان 
الصناعية ص.ب 7699 القدس 91076 اسرائيل 

Address: Tzaba St .4 < beth shemesh Northern indus-
trial Zone . Israel mail : p.o.b 7699 Jerusalem 91076

عنوان التبليغ : مستودع نابلس – شارع فاسطني – عمارة 
فتوح هاتف 2378126-09 جوال 0598344226

Address for Services:

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات  والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية 

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة

( 380 )

Trade Mark No.: 19118العالمة التجارية رقم : 19118

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 28/04/2011التاريخ : 28/04/2011

In Respect of: TEAمن اجل : الشاي 

In the name of: Mediplants Ltdبأسم : ميدي بالنس 
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4العنوان : تازابا شارع رقم 4العنوان : تازابا شارع رقم 4 بيث شميش شمال املنطقة 
الصناعية ص.ب 7699 القدس 91076 اسرائيل 

Address: Tzaba St .4 < beth shemesh Northern in-
dustrial Zone . Israel mail : p.o.b 7699 Jerusalem 
91076

فاسطني  شارع   – نابلس  مستودع   : التبليغ  عنوان 
– عمارة فتوح هاتف 2378126-09 جوال 0598344226

Address for Services:

: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها  مالحظة 
والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 
العام  االستخدام  ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات 

مبعزل عن العالمة

( 381 )

Trade Mark No.: 19119العالمة التجارية رقم : 19119

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 28/04/2011التاريخ : 28/04/2011

In Respect of: TEAمن اجل : الشاي 

In the name of: Mediplants Ltdبأسم : ميدي بالنس 

املنطقة  شمال  شميش  بيث   4 رقم  شارع  تازابا   : العنوان 
الصناعية ص.ب 7699 القدس 91076 اسرائيل 

Address: Tzaba St .4 < beth shemesh Northern industrial 
Zone . Israel mail : p.o.b 7699 Jerusalem 91076

نابلس – شارع فاسطني – عمارة  : مستودع  التبليغ  عنوان 
فتوح هاتف 2378126-09 جوال 0598344226

Address for Services:

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والرسومات  والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية 

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة
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( 382 )

Trade Mark No.: 19120العالمة التجارية رقم : 19120

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 28/04/2011التاريخ : 28/04/2011

القهوة  ومماثالت  والكاكاو  القهوةوالشاي   : اجل  من 
واخلبز  احلبوب  من  املصنوعة  واملستحضرات  والدقبق 
املستعملة  والرشوش  واحللوى  والكعك  والبسكويت 

لتجميدها والعسل 

In Respect of: the coffe and the tea and cocoas 
are while its coffee is similar and the flour and the 
made preparations from the users for her solidi-
fication and the honey pulses and the paking the 
biscuits and the torillas and the candy

In the name of: Sharekat Al Maslmani ekhwanبأسم : شركة املسلماني اخوان بأسم : شركة املسلماني اخوان 

 )Address: NABLUS _GHARNATA SHARE TELالعنوان : نابلس _ شارع غرناطة تلفون (092389698) 
092389698

تلفون  غرناطة  شارع   _ نابلس   : التبليغ  عنوان 
(092389698)

Address for Services:   NABLUS _GHARNATA 
SHARE TEL( 092389698 

( 383)

Trade Mark No.: 19121العالمة التجارية رقم : 19121

In Class: 12في الصنف : في الصنف : 12

Date: 02/05/2011التاريخ : 02/05/2011

-In Respect of: Vehicles; apparatus for locoمن اجل : املركبات و اجهزة النقل البري اواجلوي 
motion by land, air or water

التجارية  للوكاالت  االستثمارية  الشركة   : بأسم 
املساهمة اخلصوصية احملدودة 

In the name of: AL SHARIKA AL ISTTHMARI-
YEH LLWAKALAT AL TIJARIYEH AL MOSA-
HIMEH ALKHOSOSEH

 : تلفون   _ عصيرة  شارع  أول   _ نابلس   : العنوان 
0599206113

Address: NABLUS - AWAL SHARE’ ASERA - 
TEL : 0599206113

عنوان التبليغ : نابلس _ أول شارع عصيرة _ تلفون 
0599206113 :

Address for Services:   NABLUS - AWAL 
SHARE’ ASERA - TEL : 0599206113
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( 384 )

Trade Mark No.: 19122العالمة التجارية رقم : 19122

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 02/05/2011التاريخ : 02/05/2011

من اجل : حلوم الدواجن واالسماك والصيد وخالصات 
اللحم 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game;
;meat extracts

-In the name of: SHARIKET AL SEMA LETIبأسم : شركة السيما لتجارة الدواجن 
JARET ALDAWAJEN

Address: HWARA - - NABLUS - TELالعنوان : حوارة - نابلس - تلفون - 0599559227
0599559227

: -وليد دويكات نابلس - عمارة عسالي -  التبليغ  عنوان 
الطابق اثاني - تلفون : الطابق اثاني - تلفون : 0597286289

:Address for Services

(385)

Trade Mark No.: 19123العالمة التجارية رقم : 19123

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

Date: 02/05/2011التاريخ : 02/05/2011

من اجل : مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل 
املالبس، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي  في غسل وكي 
جتميل،  مستحضرات  عطرية،  وزيوت  عطور  صابون،  وكشط، 

غسول (لوشن) للشعر، منظفات أسنان. 

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

In the name of: Hunca Kozmetik Sanayi Anonim Sirketiبأسم : هونكا كوزميتيك صنايعي أنونيم سيركتي بأسم : هونكا كوزميتيك صنايعي أنونيم سيركتي 

إسطنبول،  سارير   12 رقم:  كاد.  هونكا  باهكيكوي   : العنوان 
تركيا 

Address: Bahcekoy Hunca cad. No. 12 Sariyer, Istanbul, 
Turkey

اللة - ص ب  رام  الفكرية-  للملكية  : سماس  التبليغ  عنوان 
858

Address for Services:
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( 386 )

Trade Mark No.: 19124العالمة التجارية رقم : 19124

In Class: 25في الصنف : في الصنف : 25

Date: 03/05/2011التاريخ : 03/05/2011

In Respect of: SHOESمن اجل : االحذية 

-In the name of: new step shoes for trading & disبأسم : شركة نيو ستيب شوز للتجاره والتوزيع م.خ. 
tribution l.t.d

Address: Alquds , Al Ramالعنوان : القدس - الرام 

رام اهللا شارع   - : احملامي عالء فريجات  التبليغ  عنوان 
ركب عمارة ناصر طابق 3

Address for Services:

: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها  مالحظة 
shoes classicكلمة باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة

( 387 )

Trade Mark No.: 19125العالمة التجارية رقم : 19125

In Class: 25في الصنف : في الصنف : 25

Date: 03/05/2011التاريخ : 03/05/2011

In Respect of: shoes and clothesمن اجل : االحذية واملالبس 

بأسم : شركة نيو ستيب شوز للتجاره والتوزيع 
م.خ. م.خ. 

In the name of: new step shoses for trading & dis-
tribution l.t.d

Address: Alquds , Al Ramالعنوان : القدس - الرام العنوان : القدس - الرام 

عنوان التبليغ : احملامي عالء فريجات - رام اهللا 
شارع ركب عمارة ناصر طابق شارع ركب عمارة ناصر طابق 3

Address for Services:
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مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي 
اصحابها حق احلماية املطلق باستخدام كلمة 

classic الوصفية ذات االستخدام العام مبعزل عن 
العالمة .

( 388 )

Trade Mark No.: 19126العالمة التجارية رقم : 19126

In Class: 25في الصنف : في الصنف : 25

Date: 03/05/2011التاريخ : 03/05/2011

In Respect of: shoes and clothesمن اجل : االحذية واملالبس 

والتوزيع  للتجاره  شوز  ستيب  نيو  شركة   : بأسم 
م.خ. م.خ. 

In the name of: new step shoses for trading & dis-
tribution l.t.d

Address: Alquds , Al Ramالعنوان : القدس - الرام العنوان : القدس - الرام 

عنوان التبليغ : احملامي عالء فريجات - رام اهللا شارع 
ركب عمارة ناصر طابق 3

Address for Services:

       

( 389 )

Trade Mark No.: 19127العالمة التجارية رقم : 19127

In Class: 43في الصنف : في الصنف : 43

Date: 03/05/2011التاريخ : 03/05/2011

 . In Respect of: Services for providing food and drinkمن اجل : خدمات توفير االطعمة واملشروبات 

-In the name of: sharekat mataem chicken hut alamriبأسم : شركة مطاعم تشكن هت االمريكية 
cya

Address: nablus - rafeedyaالعنوان : نابلس - رفيديا 

Address for Services:   nablus - rafeedyaعنوان التبليغ : نابلس - رفيديا 
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مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية 
املطلق باستخدام كلمة CHICKEN ذات االستخدام العام مبعزل 

عن العالمة .

( 390 ) 

Trade Mark No.: 19128العالمة التجارية رقم : 19128

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

Date: 03/05/2011التاريخ : 03/05/2011

وغيرها  األقمشة  بتبييض  اخلاصة  املستحضرات   : اجل  من 
ومستحضرات  املالبس  غسيل  في  تستخدم  التي  املواد  من 
إزالة  مواد  األوساخ،  وإزالة  والكشط  والصقل  التنظيف 

الشحومات- الصابون بأنواعه وبرش الصابون- 

In Respect of: Bleaching preparations and other sub-
stances for laundry use;cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; soaps;

 In the name of: Sharikat Al Rashed Lilsina’ah Wa Alبأسم : شركة الراشد للصناعة واإلستثمار ع . ع 
Estithmar A . A

جوال:   -  2223794 ت:   - الترك  خلة   - تفوح   : العنوان 
0599206688

Address: Taffuh - Khalliet Al Turk - Tel: 2223794 - Mob: 
0599206688

جوال:   -  2223794 ت:   - الترك  خلة   - تفوح   : التبليغ  عنوان 
0599206688

Address for Services:   Taffuh - Khalliet Al Turk - Tel: 
2223794 - Mob: 0599206688

( 391 )

Trade Mark No.: 19129العالمة التجارية رقم : 19129

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 03/05/2011التاريخ : 03/05/2011

In Respect of: eggsمن اجل : البيض 

In the name of: yusri naser esa alharthiبأسم : يسري نصر عيسى احلارثي بأسم : يسري نصر عيسى احلارثي 

Address: hebron idna wad reshaالعنوان : اخلليل اذنا واد ريشة 

Address for Services:   hebron idna wad reshaعنوان التبليغ : اخلليل اذنا واد ريشة 
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( 392 )

Trade Mark No.: 19130العالمة التجارية رقم : 19130

In Class: 25في الصنف : في الصنف : 25

Date: 03/05/2011التاريخ : 03/05/2011

In Respect of: shoesمن اجل : االحذية 

التجارية  الصناعية  كير  ناد  شركة   : بأسم 
لالحذية 

In the name of: sharekat nad ker alsennyh al-
tejaryh lalahtheh

:Addressالعنوان : اخلليل اجللدة 

عمرو-  القادر  عبد  امجد  احملامي   : التبليغ  عنوان 
اخلليل -باب الزاوية 

Address for Services:

اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق  اصحابها 

األصلي ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة.األصلي ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة.

( 393 )

Trade Mark No.: 19131العالمة التجارية رقم : 19131

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 04/05/2011التاريخ : 04/05/2011

والقنص  والطيور  والسمك  اللحم   : اجل  من 
واالثمار  واخلضار  والسمك  اللحم  وخالصات 
واملربى  والهالم  املطبوخة  او  اففة  او  احملفوظة 
والبيض واحلليب وغيره من منتوجات االلبان والزيوت 

والشحوم الصاحلة لالكل واملعلبات والل . والشحوم الصاحلة لالكل واملعلبات والل . 

In Respect of: Meat, fish,biros hunting and 
meat extracts,fish,vegetables and eruiting 
preserved or dried or cooked gels and jam, 
eggs, milk and other dairy products, oils and 
edible fats, canined food, pickles.
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-In the name of: Shareket zaloum ikhwan alبأسم : شركة زلوم اخوان التجارية م.خ.م 
tegariah -m.kh.m

Address: Alkhalil-share alsalamالعنوان : اخلليل-شارع السالم تالعنوان : اخلليل-شارع السالم ت2223290

-Address for Services:   Alkhalil-share alعنوان التبليغ : اخلليل-شارع السالم ت2223290
salam

( 394 )

Trade Mark No.: 19132العالمة التجارية رقم : 19132

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 04/05/2011التاريخ : 04/05/2011

املهمات   ، اإلعمال  وإدارة   ، والنشر  االعالن   : اجل  من 
املكتبية 

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

 In the name of: company of organic agriculture inبأسم : الشركة الفلسطينية للزراعة العضوية 
palestine

العنوان : رام اهللا - البيرة - شارع االرسال - عمارة عشتار 
- ط5

Address: ramallah - irsal street / ashtar bld .5 th 
floor

عنوان التبليغ : رام اهللا - البيرة - شارع االرسال - عمارة 
عشتار - ط5

Address for Services:   ramallah - irsal street / 
ashtar bld .5 th floor

: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها  مالحظة 
والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 
العام  االستخدام  ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات 

مبعزل عن العالمة . 

( 395 )

Trade Mark No.: 19134العالمة التجارية رقم : 19134

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

Date: 05/05/2011التاريخ : 05/05/2011
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من اجل : الصابون بأنواعه وبرش الصابون- الروائح العطرية– الزيوت 
واحلالقة-  الشعر- معاجني األسنان  التزيني ومحاليل  الطيارة- مواد 

الشامبو. 

In Respect of: soaps;perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotionsand jills; dentifrices

In the name of: S.O.C. Cosmetics Companyبأسم : شركة اس. او. سي. للتجميل بأسم : شركة اس. او. سي. للتجميل 

-Address: Badr Commercial Center, Al-Manara Circle, Heالعنوان : اخلليل مجمع بدر التجاري, دوار املنارة 
bron,

 Address for Services:   Badr Commercial Center, Al-Manaraعنوان التبليغ : اخلليل مجمع بدر التجاري, دوار املنارة 
Circle, Hebron,

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية 
مبعزل  العام  االستخدام  ذات   cosmetics كلمة  باستخدام  املطلق 

عن العالمة

( 396 )

Trade Mark No.: 19135العالمة التجارية رقم : 19135

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

Date: 05/05/2011التاريخ : 05/05/2011

العطرية–  الروائح  الصابون-  وبرش  بأنواعه  الصابون   -  : اجل  من 
األسنان  معاجني  الشعر-  ومحاليل  التزيني  مواد  الطيارة-  الزيوت 

واحلالقة- الشامبو. 

In Respect of: soaps;perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotionsand jills; dentifrices

In the name of: S.O.C. Cosmetics Companyبأسم : شركة اس. او. سي. للتجميل بأسم : شركة اس. او. سي. للتجميل 

-Address: Badr Commercial Center, Al-Manara Circle, Heالعنوان : اخلليل مجمع بدر التجاري, دوار املنارة, , 
bron,

 Address for Services:   Badr Commercial Center, Al-Manaraعنوان التبليغ : اخلليل مجمع بدر التجاري, دوار املنارة 
Circle, Hebron,

( 397 )

Trade Mark No.: 19136العالمة التجارية رقم : 19136

In Class: 17في الصنف : في الصنف : 17

Date: 05/05/2011التاريخ : 05/05/2011

In Respect of: boxes made of plasticمن اجل : علب مصنوعة من البالستيك 



2011/10/2مجلة امللكية الصناعية

251

In the name of: sami sabri ahmad al natshehبأسم : سامي صبري احمد النتشة بأسم : سامي صبري احمد النتشة 

Address: al khali share’ alsalamالعنوان : اخلليل شارع السالم ت العنوان : اخلليل شارع السالم ت 0599757122

Address for Services:   al khali share’ alsalamعنوان التبليغ : اخلليل شارع السالم ت عنوان التبليغ : اخلليل شارع السالم ت 0599757122

( 398 )

Trade Mark No.: 19137العالمة التجارية رقم : 19137

 In Class: 9في الصنف : في الصنف : 9

Date: 05/05/2011التاريخ : 05/05/2011

من اجل : األجهزة واألدوات العلمية واملالحية واملساحية والتصويرية 
والسينمائية والبصرية، و تلك املستعملة في الوزن والقياس وإعطاء 
وادوات  اجهزة   ، والتعليم  واإلنقاذ  (اإلشراف)  واملراقبة  اإلشارات 
لوصل او فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم او التحكم في الطاقة 
الكهربائية, أجهزة تسجيل أو نقل أو استعادة الصوت أو الصورة ، 
وسائط حمل البيانات املغناطيسية، أقراص التسجيل ، آالت البيع 
فيها،  النقدية  القطع  بوضع  تعمل  التي  األجهزة  و  األوتوماتيكية 
البيانات  معاجلة  وأجهزة  احلاسبة  واآلالت  للنقود  الراصدة  األجهزة 

واحلاسبات اآللية (الكمبيوتر) ، أجهزة إطفاء احلرائق 

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus 
and instruments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or con-
trolling electricity; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, re-
cording discs; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating ma-
chines, data processing equipment and computers; fire-ex-
tinguishing apparatus

.In the name of: I STORE COMPUTERS L.L.Cبأسم : شركة أي ستور كمبيوتر ش.ذ.م.م.

Address: P.O. Box: 3213, Dubai, United Arab Emiratesالعنوان : ص ب: 3213, دبي, االمارات العربية املتحدة , دبي, االمارات العربية املتحدة 

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

( 399 )

Trade Mark No.: 19138العالمة التجارية رقم : 19138

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 05/05/2011التاريخ : 05/05/2011

؛  األعمال  ادارة  ؛  واإلعالن  الدعاية  خدمات   : اجل  من 
جتميع  او  ؛  املكتبية  األعمال  ؛  التجارية  األنشطة  إدارة 
مجموعة متنوعة من البضائع لصالح الغير (باستثناء 
نقلها) لتمكني الزبائن من معاينتها وشرائهابسهولة 

 In Respect of: Advertising; business manage-
ment; business administration; office functions; or 
the bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods (excluding the transport thereof), 
enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods
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.In the name of: I STORE COMPUTERS L.L.Cبأسم : شركة أي ستور كمبيوتر ش.ذ.م.م.

-Address: P.O. Box: 3213, Dubai, United Arab Emirالعنوان : ص ب: 3213, دبي, االمارات العربية املتحدة 
ates

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

Address for Services:

( 400 )

Trade Mark No.: 19139العالمة التجارية رقم : 19139

In Class: 25في الصنف : في الصنف : 25

Date: 05/05/2011التاريخ : 05/05/2011

والبالستيكية  اجللدية  االحذية   ) االحذية   : اجل  من 
واالحذية  الطبية  واالحذية  والشباشب  انواعها  بكافة 

الرياضية . 

In Respect of: SHOES ALL KIND OF LEATHER 
PLASTIC MEDICAL AND SPORT SHOES

 In the name of: SHARIKAT ROVAL LEL AHZIEHبأسم : شركة روفال لالحذية العادية العامة 
AL-AMMAH

Address: AL-KHALEEL - SHARIE’ AL-JAMIAHالعنوان : اخلليل - شارع اجلامعة 

 ’Address for Services:   AL-KHALEEL - SHARIEعنوان التبليغ : اخلليل - شارع اجلامعة 
AL-JAMIAH 

( 401 )

Trade Mark No.: 19141العالمة التجارية رقم : 19141

In Class: 43في الصنف : في الصنف : 43

Date: 08/05/2011التاريخ : 08/05/2011
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واملشروبات؛ خدمات  األطعمة  توفير  : خدمات  اجل  من 
القهوة؛  وحانات  املقاهي  خدمات  املؤقت؛  اإليواء 
خدمات حتضير األطعمة واملشروبات؛ خدمات األطعمة 
واملشروبات السفرية؛ خدمات املطاعم؛ خدمات مطاعم 
الوجبات السريعة؛ خدمات املطاعم املؤقتة أو املتنقلة 
مطاعم  اخلدمة؛  ذاتية  املطاعم  خدمات  (املقاصف)؛ 
فيها  مبا  املطاعم  خدمات  اخلفيفة؛  الوجبات  تقدمي 
الوجبات  توفير  خدمات  السفرية؛  والطلبات  األكشاك 
احملضرة؛ خدمات حتضير املواد الغذائية أو الوجبات املعدة 

لالستهالك داخل أو خارج املباني. لالستهالك داخل أو خارج املباني. 

In Respect of: Services for providing food and 
drink; temporary accommodation; cafe and coffee 
bar services; food and drink preparation services; 
food and drink takeaway services; restaurant ser-
vices; fast-food restaurant services; canteens, 
self-service restaurant services; snack-bars; 
restaurant services including kiosk and take-
away; providing prepared meals; preparation of 
foodstuffs or meals for consumption on or off the 
premises

In the name of: Burger King Corporationبأسم : برجر كنج كوربوريشن 

العنوان : 5505 بلو الجون درايف، ميامي، فلوريدا 33126، 
أمريكا 

Address: 5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 
33126, U.S.A

عنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية- رام اللة - ص 
ب 858

Address for Services:

       

( 402 )

Trade Mark No.: 19142العالمة التجارية رقم : 19142

In Class: 25في الصنف : في الصنف : 25

Date: 08/05/2011التاريخ : 08/05/2011

,In Respect of: Clothingمن اجل : املالبس . 

In the name of: ali omar mohamad aboutayyounبأسم : علي عمر محمد ابوطيون بأسم : علي عمر محمد ابوطيون 

Address: nablus_ aseeraالعنوان : نابلس_دوار عصيرة 

معرض  سفيان  شارع   – نابلس   : التبليغ  عنوان 
البسة ستيل ووكر 

Address for Services:   nablus

       

( 403 )

Trade Mark No.: 19143العالمة التجارية رقم : 19143
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In Class: 25في الصنف : في الصنف : 25

Date: 08/05/2011التاريخ : 08/05/2011

,In Respect of: Clothingمن اجل : مالبس . 

 In the name of: ali omar mohamad aboutayyounبأسم : علي عمر محمد ابوطيون بأسم : علي عمر محمد ابوطيون 

نابلس_دوار   - ابوطيون  : علي عمر محمد  العنوان 
عصيرة 

Address: nablus_ aseera

عنوان التبليغ : علي عمر محمد ابوطيون - نابلس_
دوار عصيرة 

Address for Services:   nablus_ aseera

( 404 )

Trade Mark No.: 19144العالمة التجارية رقم : 19144

In Class: 25في الصنف : في الصنف : 25

Date: 08/05/2011التاريخ : 08/05/2011

In Respect of: CLOTHESمن اجل : مالبس 

 In the name of: sharikat al sindibad lel malabesبأسم : شركة السندباد للمالبس واالحذية 
wal ahthia

رام  العنوان : شركة السندباد للمالبس واالحذية- 
اهللا - احملطة املركزية 

Address: ramallah-central station

عنوان التبليغ : شركة السندباد للمالبس واالحذية- 
رام اهللا - احملطة املركزية رام اهللا - احملطة املركزية 

Address for Services:   ramallah-central station

اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق  اصحابها 

JEANS ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة
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( 405 )

Trade Mark No.: 19146العالمة التجارية رقم : 19146

In Class: 25في الصنف : في الصنف : 25

Date: 09/05/2011التاريخ : 09/05/2011

In Respect of: shoesمن اجل : االحذية 

التجارية  الصناعية  كير  ناد  شركة   : بأسم 
لالحذية 

In the name of: sharekat nad ker alsennyh alte-
jaryh lalahtheh

:Addressالعنوان : اخلليل - اجللدة - دوار اجللده 

عمرو-  القادر  عبد  امجد  احملامي   : التبليغ  عنوان 
اخلليل -باب الزاوية 

Address for Services

( 406 )

Trade Mark No.: 19147العالمة التجارية رقم : 19147

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 09/05/2011التاريخ : 09/05/2011

وحلوم  الداجنة  والطيور  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
واخلضروات  الفواكه   ، اللحوم  مستخرجات   ، الصيد 
والفواكه  واملربيات  اجللي   ، واملطهية  واففة  احملفوظة 
األلبان  ومنتجات  واحلليب  البيض   ، بالسكر  املطبوخة 

األخرى ، الزيوت والشحوم املعدة لألكل األخرى ، الزيوت والشحوم املعدة لألكل 

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

انترناشيونال  اورغانايزيشنز  ليبيلينغ  فيرتريد   : بأسم 
اي.في. اي.في. 

In the name of: Fairtrade Labelling Organizations In-
ternational e.V.

Address: Bonner Talweg 177, 53129 Bonn, Germanyالعنوان : بونير تالفيغ العنوان : بونير تالفيغ 177, 53129 بون, املانيا 

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

Address for Services:
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( 407 )

Trade Mark No.: 19148العالمة التجارية رقم : 19148

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 09/05/2011التاريخ : 09/05/2011

واألرز  والسكر  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
الدقيق   ، القهوة  مقام  يقوم  وما  والساجو  والتابيوكا 
واملعجنات  اخلبز   ، احلبوب  من  املصنوعة  واملستحضرات 
السكر،  ودبس  العسل   ، املثلجة  واحللوى   ، واحللويات 
اخلميرة ومسحوق اخلبازة باكنغ باودر، 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

انترناشيونال  اورغانايزيشنز  ليبيلينغ  فيرتريد   : بأسم 
اي.في. اي.في. 

In the name of: Fairtrade Labelling Organizations In-
ternational e.V.

Address: Bonner Talweg 177, 53129 Bonn, Germanyالعنوان : بونير تالفيغ 177, 53129 بون, املانيا 

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

Address for Services:

( 408 )

Trade Mark No.: 19149العالمة التجارية رقم : 19149

In Class: 31في الصنف : في الصنف : 31

Date: 09/05/2011التاريخ : 09/05/2011

والغابات  البساتني  ومنتجات  الزراعية  احلاصالت   : اجل  من 
 ، احلية  احليوانات   ، أخرى)  فئات  في  املصنفة  (غير  واحلبوب 
والزهور  النباتات   ، البذور   ، الطازجة  واخلضروات  الفواكه 

الطبيعية ، علف احليوانات والشعير 

In Respect of: Agricultural, horticultural and forestry 
products and grains (included in class 31); live animals; 
fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and 
flowers; foodstuffs for animals, malt

-In the name of: Fairtrade Labelling Organizations Inبأسم : فيرتريد ليبيلينغ اورغانايزيشنز انترناشيونال اي.في. 
ternational e.V.

Address: Bonner Talweg 177, 53129 Bonn, Germanyالعنوان : بونير تالفيغ 177, 53129 بون, املانيا 

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

Address for Services:
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( 409 )

Trade Mark No.: 19150العالمة التجارية رقم : 19150

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 09/05/2011التاريخ : 09/05/2011

االعمال,  ادارة  الدعائية,  احلمالت  االعالنات,   : اجل  من 
التنظيم,  املكتبية,  االعمال  التجارية,  االنشطة  ادارة 
خدمات  احلوافز,  ومخططات  الوالء  على  واالشراف  ادارة 
االعالنات املقدمة عبر االنترنت, انتاج االعالنات التلفزيونية 
واالذاعية, اخلدمات احملاسبية, خدمات البيع باملزاد العلني, 
استطالعات الرأي, تقدمي املعلومات عن االعمال, خدمات 
التجارية,  العروض  بضائع  مببيعات  املتصلة  التجزئة 
خدمات  االعالنية,  او  التجارية  للغايات  العروض  تنظيم 
البحوث واالستشارات في مجال جتارة وتنظيم العروض 

التجارية 

In Respect of: Advertising; campaigning, business 
management; business administration; office 
functions; organization, operation and supervi-
sion of loyalty and incentive schemes; advertis-
ing services provided via the Internet; production 
of television and radio advertisements; accoun-
tancy; auctioneering; opinion polling; provision of 
business information; retail services connected 
with the sale of fair trade goods, organization of 
trade fairs for commercial or advertising purpos-
es; research and consultancy services in the field 
of trade; organization of trade fairs

انترناشيونال  اورغانايزيشنز  ليبيلينغ  فيرتريد   : بأسم 
اي.في. اي.في. 

In the name of: Fairtrade Labelling Organizations 
International e.V.

-Address: Bonner Talweg 177, 53129 Bonn, Gerالعنوان : بونير تالفيغ 177, 53129 بون, املانيا 
many 

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

Address for Services:
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 ( 410 )

Trade Mark No.: 19151العالمة التجارية رقم : 19151

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 09/05/2011التاريخ : 09/05/2011

املبيعات  ترويج   ، املكتبي  النشاط  تفعيل   : اجل  من 
وتوزيع العينات 

In Respect of: Activating; office WORK ; promo-
tion of sales , and distribution of samples

In the name of: hanna yousef george tumeبأسم : حنا يوسف جورج طعمة 

Address: Ramallah - Tannous Buliding , 1st floorالعنوان : رام اهللا - عمارة طنوس - الطابق االرضي العنوان : رام اهللا - عمارة طنوس - الطابق االرضي 

عنوان التبليغ : احملامي منذر عيد حنا - رام اهللا - عمارة 
طنوس - ط1

Address for Services:

       

( 411 )

Trade Mark No.: 19152العالمة التجارية رقم : 19152

In Class: 11في الصنف : في الصنف : 11

Date: 10/05/2011التاريخ : 10/05/2011

من اجل : أجهزة لإلنارة والتدفئه وتوليد البخار والطهى 
ولالغراض  املياه  وتوريد  والتهوية  والتجفيف  والتبريد 

الصحية . 

In Respect of: lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerting ,rying ventllating . water sup-
ply and sanitary purposes

والتمديدات  لالدوات  وشركاه  صنوبر  شركة   : بأسم 
الكهربائية عادية عامة 

In the name of: SHARIKAT SNOBAR WA SHOR-
AKAH LLADAWAT WA TAMDEDAT AL KAHRA-
BAEH

والتمديدات  لالدوات  وشركاه  صنوبر  شركة   : العنوان 
الكهربائية عادية عامة- نابلس - ارض الغزالية - عمارة 

الرعاية - تلفون : 2375770

Address: NABLUS - ARD ALGHAZALITEH AMA-
RET ALRO’AH - TEL : 2375770

لالدوات  وشركاه  صنوبر  شركة   : التبليغ  عنوان 
ارض   - نابلس  عامة-  عادية  الكهربائية  والتمديدات 

الغزالية - عمارة الرعاية - تلفون : 2375770

Address for Services:   NABLUS - ARD ALGHAZA-
LITEH AMARET ALRO’AH - TEL : 2375770
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( 412 ) 

Trade Mark No.: 19153العالمة التجارية رقم : 19153

In Class: 31في الصنف : في الصنف : 31

Date: 11/05/2011التاريخ : 11/05/2011

من اجل : منتوجات زراعية منتوجات البساتني ولغايات 
احلبوب الغير مدرجة فى االصناف االخرى 

In Respect of: Agricultural, products , and horti 
cultural broducts forest qrains not included in 
other items

-In the name of: sharekt althimar ll montjat alneبأسم : شركة الثمار للمنتجات النباتية واحليوانية 
batee wa alhewanee

العنوان : شركة الثمار للمنتجات النباتية واحليوانية -
جنني - وسط البلد - مجمع العرقاوي 

Address: jenin wast albalad

النباتية  للمنتجات  الثمار  شركة   : التبليغ  عنوان 
واحليوانية -جنني - وسط البلد - مجمع العرقاوي 

Address for Services:   jenin wast albalad

       

( 413 )

Trade Mark No.: 19154العالمة التجارية رقم : 19154

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 11/05/2011التاريخ : 11/05/2011

In Respect of: Pharmaceutical, preparationsمن اجل : مستحضرات صيدالنية 

 In the name of: Mona Heseen Mohammedبأسم : منى حسني محمد ابو بكر 
Abw Baker

 - Address: jordan - amman - gardens streetالعنوان : االردن - عمان - شارع اجلاردنز - دوار الواحة 
roundabout oasis

 -- غنمه  سالمه  سميح  ماجد    : التبليغ  عنوان 
طولكرم - عنبتا - شارع احلاووز القدمي طولكرم - عنبتا - شارع احلاووز القدمي 

Address for Services:
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( 414 )

Trade Mark No.: 19155العالمة التجارية رقم : 19155

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 12/05/2011التاريخ : 12/05/2011

In Respect of: datesمن اجل : متور 

بأسم : شركة السلطان للفواكه الطازجة املساهمة اخلصوصية 
احملدودة 

In the name of: al-sultan for fresh fruits almusahema 
alkhususia

Address: jericho - auja - main streetالعنوان : اريحا - العوجا - الشارع الرئيسي العنوان : اريحا - العوجا - الشارع الرئيسي 

Address for Servicesعنوان التبليغ : احملامي فهد شويكي. رام اهللا – املنارة – عمارة امية – الطابق الثالث 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية املطلق 
باستخدام كلمة متور ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة

( 415 )

Trade Mark No.: 19156العالمة التجارية رقم : 19156

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

Date: 12/05/2011التاريخ : 12/05/2011

In Respect of: Cosmeticsمن اجل : مستحضرات التجميل. 

In the name of: Musa Ahmad mahmood abd rbhبأسم : موسى احمد محمود عبد رب 

Address: Hebron-Tel:0599211960العنوان : اخلليل - احلرس - تلفون :0599211960

Address for Services:   Hebron-Tel:0599211960عنوان التبليغ : اخلليل - احلرس - تلفون :0599211960

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية 
املطلق باستخدام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة
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( 416 ) 

Trade Mark No.: 19157العالمة التجارية رقم : 19157

In Class: 8في الصنف : في الصنف : 8

Date: 12/05/2011التاريخ : 12/05/2011

(كهربائية  الشخصي  لإلستعمال  : مقصات شعر  اجل  من 
وغير كهربائية) مواس كهربائية وماكينات قص الشعر 

In Respect of: Hair clippers for personal use (electric 
and non – electric ); cutlery; side arms;razors

In the name of: S.O.C. Cosmetics Companyبأسم : شركة اس. او. سي. للتجميل بأسم : شركة اس. او. سي. للتجميل 

,Address: Badr Commercial Center, Al-Manara Circle, Hebronالعنوان : اخلليل مجمع بدر التجاري, دوار املنارة 

عنوان التبليغ : شركة اس. او. سي. للتجميل- اخلليل مجمع 
بدر التجاري, دوار املنارة

Address for Services:   Badr Commercial Center, Al-
Manara Circle, Hebron,

( 417 )

Trade Mark No.: 19158العالمة التجارية رقم : 19158

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

Date: 12/05/2011التاريخ : 12/05/2011

من اجل : الصابون بأنواعه وبرش الصابون- الروائح العطرية– الزيوت 
األسنان  معاجني  الشعر-  وجل  ومحاليل  التزيني  مواد  الطيارة- 

واحلالقة- الشامبو. 

In Respect of: soaps;perfumery, essential oils, cosmet-
ics, hair lotions and gel dentifrices

In the name of: S.O.C. Cosmetics Companyبأسم : شركة اس او سي للتجميل بأسم : شركة اس او سي للتجميل 

 Address: Badr Commercial Center, Al-Manaraالعنوان : مجمع بدر التجاري , دوار املنارة ,اخلليل,الضفة الغربية 
Circle,Hebron,The West Bank

الضفة  ،اخلليل،  املنارة  دوار   ، التجاري  بدر  مجمع   : التبليغ  عنوان 
الغربية

Address for Services:   Badr Commercial Center, Al-
Manara Circle,Hebron,The West Bank
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( 418 )

Trade Mark No.: 19159العالمة التجارية رقم : 19159

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

Date: 12/05/2011التاريخ : 12/05/2011

من اجل : الصابون بأنواعه وبرش الصابون- الروائح العطرية– 
الزيوت الطيارة- مواد التزيني ومحاليل وجل الشعر- معاجني 

األسنان واحلالقة- الشامبو. 

In Respect of: soaps perfumery, essential oils, cosmet-
ics, hair lotions and gel dentifrices

In the name of: S.O.C. Cosmetics Companyبأسم : شركة اس. او. سي. للتجميل بأسم : شركة اس. او. سي. للتجميل 

 ,Address: Badr Commercial Center, Al-Manara Circleالعنوان : اخلليل مجمع بدر التجاري, دوار املنارة 
Hebron,

-Address for Services:   Badr Commercial Center, Alعنوان التبليغ : اخلليل مجمع بدر التجاري, دوار املنارة 
Manara Circle, Hebron,
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( 419 )

Trade Mark No.: 19161العالمة التجارية رقم : 19161

In Class: 18في الصنف : في الصنف : 18

Date: 12/05/2011التاريخ : 12/05/2011

: اجللود الطبيعية (غير املصنعة أو شبه املصنعة)، اجللود  من اجل 
املدبوغة  اجللود  وتقليد  املصنعة)  أو شبه  املصنعة  (غير  الصناعية 
محصورة  والغير  املتضمنة  املواد  هذه  من  املصنوعة  واملنتجات 
أكياس  الظهر،  حقائب  واألوراق،  الوثائق  حلفظ  الصغيرة  باحلقائب 
حقائب  التسلق،  حقائب  للتخييم،  حقائب  احلقائب،  للتعبئة، 
اجللود)  من  (مصنوعة  أحزمة  الشاطئ،  حقائب  والسفر،  للرحالت 
للنساء واألطفال الصبيان والبنات، محافظ نقود، احلقائب مزدوجة 
املقبض، محافظ جلدية مسطحة للوثائق واالوراق، حقائب األعمال، 
للبطاقات،  جيب  محافظ  البطاقات،  حامالت  للبطاقات،  محفظة 
رسمية،  الغير  للمناسبات  حقائب  جر،  حقائب  جيب،  محافظ 
حامالت دفاتر الشيكات (مصنوعة من اجللود)، دفاتر شيكات، محافظ 
الشيكات،  لدفاتر  أغطية جلدية  اجللود)،  من  (مصنوعة  للشيكات 
جزدان للعمالت املعدنية، حامالت بطاقات االنتمان، حقائب للطيران، 
حقائب  للسفر،  املالبس  حقائب  للصيد)،  (لوازم  للصيد  حقائب 
لعبة الغولف، حقائب اليد، جراب املؤونة للجنود، السياط، حامالت 
املفاتيح، مقود  املفاتيح، حامالت  ، محفظة  الشخصية  البطاقات 
جلدي للحيوانات، سيور جلدية، حقائب، حقائب لدفاتر املالحظات، 
حقائب االوبرا، حقائب السهرات، حامالت االقالم، قطع حلقائب اليد، 
قطع للحقائب، محافظ اجليب، اجلزادين، احلقائب املدرسية، حقائب 
املعدات  حلمل  جلدية  حقائب  صغيرة،  جلدية  منتجات  التسوق، 
(فارغة)، حقائب التنقل، حقائب السفر، مستلزمات السفر، حقائب 
الظهر للسفر، محافظ للسفر، صناديق السفر (مصنوعات جلدية)، 
التجميل،  ملستحضرات  ومحافظ  صغيرة  حقائب  ثياب،  صناديق 
وقطعها،  والعصى  الشمس  مظالت  املظالت،  الشماسي،  الفرو، 
السروج، أكياس جلدية أنبوبية لصنع السجق وجميع هذه املنتجات 

تقع ضمن املنتجات اصصة للنساء واالطفال. 

In Respect of: LEATHER (UNWORKED OR SEMI-WORKED), 
EXOTIC LEATHER (UNWORKED OR SEMI-WORKED) AND 
IMITATIONS OF LEATHER AND ARTICLES MADE FROM 
THESE MATERIALS INCLUDING BUT NOT LIMITED TO 
ATTACHة-CASES, BACKPACKS, BAGGAGE, BAGS, BAGS 
FOR CAMPERS, BAGS FOR CLIMBERS, BAGS FOR TRIP 
AND TRAVEL, BEACH BAGS, BELTS (MADE OF LEATHER) 
FOR WOMEN, BOY’S AND GIRL’S CHILDREN, BILLFOLDS, 
BOSTONBAGS, BRIEFCASES, BUSINESS BAGS, CARD 
CASES, CARD HOLDER, CARD WALLET, CASES, CAR-
RY-ON BAGS, CASUAL BAGS, CHECK-BOOK HOLDERS 
(MADE OF LEATHER), CHEQUEBOOK, CHEQUEBOOK 
COVERS, CHEQUE WALLETS (MADE OF LEATHER), COIN 
PURSES, CREDIT CARD HOLDERS, FLIGHT BAGS, GAME 
GABS (HUNTING ACCESSORY), GARMENTS BAGS FOR 
TRAVEL, GOLF BAGS, HANDBAGS, HAVERSACKS, HIDES, 
ID HOLDERS, KEY CASES, KEY HOLDERS, LEATHER 
LEADS, LEATHER STRAPS, LUGGAGE, NOTE-CASES, OP-
ERABAGS, OVERNIGHT BAGS, PEN HOLDERS, PIECES OF 
HAND LUGGAGE, PIECES OF LUGGAGE, POCKET WAL-
LETS, PURSES, SCHOOL BAGS, SHOPPING BAGS, SMALL 
LEATHER GOODS, SUITCASES, TOOL BAGS OF LEATHER 
(EMPTY), TOTE BAGS, TRAVEL BAGS, TRAVEL NECES-
SARIES, TRAVEL PACKS, TRAVELING CASES, TRAVELING 
SETS (LEATHERWARE), TRUNKS, VANITY-CASES AND 
WALLETS, FUR, UMBRELLAS, PARASOLS, SUNSHADES 
AND WALKING STICKS, AND PARTS THEREOF, SADDLERY, 
GUT FOR MAKING SAUSAGES. ALL THESE PRODUCTS ARE 
FOR WOMEN AND CHILDREN.

.In the name of: Pierre Balmain S.Aبأسم : شركة بيير بلمان أس. إي 

Address: 44 Rue Francois 1er, 75008 Paris, Franceالعنوان : 44 شارع فرانسوا أي ار، شارع فرانسوا أي ار،75008 باريس ، فرنسا

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية-البيرة-ص ب -4472هاتف 
2989760

Address for Services:



2011/10/2العـــدد الثالث

264

( 420 ) 

Trade Mark No.: 19163العالمة التجارية رقم : 19163

In Class: 18في الصنف : في الصنف : 18

Date: 12/05/2011التاريخ : 12/05/2011

: اجللود الطبيعية (غير املصنعة أو شبه املصنعة)، اجللود  من اجل 

املدبوغة  اجللود  وتقليد  املصنعة)  أو شبه  املصنعة  (غير  الصناعية 

محصورة  والغير  املتضمنة  املواد  هذه  من  املصنوعة  واملنتجات 

أكياس  الظهر،  حقائب  واألوراق،  الوثائق  حلفظ  الصغيرة  باحلقائب 

حقائب  التسلق،  حقائب  للتخييم،  حقائب  احلقائب،  للتعبئة، 

اجللود)  من  (مصنوعة  أحزمة  الشاطئ،  حقائب  والسفر،  للرحالت 

للنساء واألطفال الصبيان والبنات، محافظ نقود، احلقائب مزدوجة 

املقبض، محافظ جلدية مسطحة للوثائق واالوراق، حقائب األعمال، 

للبطاقات،  جيب  محافظ  البطاقات،  حامالت  للبطاقات،  محفظة 

رسمية،  الغير  للمناسبات  حقائب  جر،  حقائب  جيب،  محافظ 

حامالت دفاتر الشيكات (مصنوعة من اجللود)، دفاتر شيكات، محافظ 

الشيكات،  لدفاتر  أغطية جلدية  اجللود)،  من  (مصنوعة  للشيكات 

جزدان للعمالت املعدنية، حامالت بطاقات االنتمان، حقائب للطيران، 

حقائب  للسفر،  املالبس  حقائب  للصيد)،  (لوازم  للصيد  حقائب 

لعبة الغولف، حقائب اليد، جراب املؤونة للجنود، السياط، حامالت 

املفاتيح، مقود  املفاتيح، حامالت  ، محفظة  الشخصية  البطاقات 

جلدي للحيوانات، سيور جلدية، حقائب، حقائب لدفاتر املالحظات، 

حقائب االوبرا، حقائب السهرات، حامالت االقالم، قطع حلقائب اليد، 

قطع للحقائب، محافظ اجليب، اجلزادين، احلقائب املدرسية، حقائب 

املعدات  حلمل  جلدية  حقائب  صغيرة،  جلدية  منتجات  التسوق، 

(فارغة)، حقائب التنقل، حقائب السفر، مستلزمات السفر، حقائب 

الظهر للسفر، محافظ للسفر، صناديق السفر (مصنوعات جلدية)، 

التجميل،  ملستحضرات  ومحافظ  صغيرة  حقائب  ثياب،  صناديق 

وقطعها،  والعصى  الشمس  مظالت  املظالت،  الشماسي،  الفرو، 

السروج، أكياس جلدية أنبوبية لصنع السجق وجميع هذه املنتجات 

تقع ضمن املنتجات اصصة للنساء واالطفال. 

In Respect of: LEATHER (UNWORKED OR SEMI-WORKED), 
EXOTIC LEATHER (UNWORKED OR SEMI-WORKED) AND 
IMITATIONS OF LEATHER AND ARTICLES MADE FROM 
THESE MATERIALS INCLUDING BUT NOT LIMITED TO 
ATTACHة-CASES, BACKPACKS, BAGGAGE, BAGS, BAGS 
FOR CAMPERS, BAGS FOR CLIMBERS, BAGS FOR TRIP 
AND TRAVEL, BEACH BAGS, BELTS (MADE OF LEATHER) 
FOR WOMEN, BOY’S AND GIRL’S CHILDREN, BILLFOLDS, 
BOSTONBAGS, BRIEFCASES, BUSINESS BAGS, CARD 
CASES, CARD HOLDER, CARD WALLET, CASES, CAR-
RY-ON BAGS, CASUAL BAGS, CHECK-BOOK HOLDERS 
(MADE OF LEATHER), CHEQUEBOOK, CHEQUEBOOK 
COVERS, CHEQUE WALLETS (MADE OF LEATHER), COIN 
PURSES, CREDIT CARD HOLDERS, FLIGHT BAGS, GAME 
GABS (HUNTING ACCESSORY), GARMENTS BAGS FOR 
TRAVEL, GOLF BAGS, HANDBAGS, HAVERSACKS, HIDES, 
ID HOLDERS, KEY CASES, KEY HOLDERS, LEATHER 
LEADS, LEATHER STRAPS, LUGGAGE, NOTE-CASES, OP-
ERABAGS, OVERNIGHT BAGS, PEN HOLDERS, PIECES OF 
HAND LUGGAGE, PIECES OF LUGGAGE, POCKET WAL-
LETS, PURSES, SCHOOL BAGS, SHOPPING BAGS, SMALL 
LEATHER GOODS, SUITCASES, TOOL BAGS OF LEATHER 
(EMPTY), TOTE BAGS, TRAVEL BAGS, TRAVEL NECES-
SARIES, TRAVEL PACKS, TRAVELING CASES, TRAVELING 
SETS (LEATHERWARE), TRUNKS, VANITY-CASES AND 
WALLETS, FUR, UMBRELLAS, PARASOLS, SUNSHADES 
AND WALKING STICKS, AND PARTS THEREOF, SADDLERY, 
GUT FOR MAKING SAUSAGES. ALL THESE PRODUCTS ARE 
FOR WOMEN AND CHILDREN.

.In the name of: Pierre Balmain S.Aبأسم : شركة بيير بلمان أس. إي 

Address: 44 Rue Francois 1er, 75008 Paris, Franceالعنوان : 44 شارع فرانسوا 1 إي آر ، 75008 باريس ، فرنسا 

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

Address for Services:
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( 421 )

Trade Mark No.: 19164العالمة التجارية رقم : 19164

In Class: 25في الصنف : 25

Date: 12/05/2011التاريخ : 12/05/2011

من اجل : وزرات(مالبس)، مالبس نسيجية لالطفال، ثياب لالستحمام، روبات 
تصل  (مالبس)، سراويل قصيرة  احزمة  وبري)،  قماش  من  (مصنوعة  للحمام 
اخلصر،  حتى  تصل  قصيرة  سترات  بلوزات،  فضفاضة،  سترات  الركبة،  حتى 
نسيجية  مالبس  فراشية،  عنق  ربطات  جزم،  باجلسم،  لصيقة  قمصان 
قصيرة  حتتانية  سراويل  قصيرة،  حتتانية  سراويل  والبنات،  الصبيان  لالطفال 
مرن،  نطاق  قصيرة  داخلية  سراويل  للعمل،  بذالت  للعمل،  قمصان  (أثواب)، 
اخلصر،  حتى  تصل  رسمية  غير  سترات  محبوك،  صوف  من  سترات  فالنس، 
رسمية،  غير  قطنية  سراويل  الرسمية،  غير  الثياب  من  السفلية  االجزاء 
جاكيتات غير رسمية، سراويل غير رسمية، قمصان غير رسمية، تنانير غير 
رسمية،  غير  مالبس  رسمية،  غير  صدارات  رسمية،  غير  بنطلونات  رسمية، 
معاطف،  مالبس،  ثياب،  كالسيكية،  قمصان  للمدن،  رسمية  غير  مالبس 
أحذية  للثياب،  قمصان  للثياب،  سراويل  للثياب،  معاطف  طويلة،  جاكيتات 
للسهرة،  بذالت  للسهرة،  أثواب  مباذل،  أثواب،  للثياب،  نظامية  بزات  للثياب، 
البسة القدم، مالبس نسائية رسمية، مالبس رسمية للسهرة، بذالت رسمية 
موصى عليها، بنطلونات رسمية موصى عليها، مالبس رسمية، مالبس من 
الفرو، قفازات، فالنس للعبة الغولف، عباءات، قبعات، اغطية للرأس، جاكيتات 
جينز،  بنطلونات  للمنزل،  مالبس  املنزل،  في  للبس  صداري  املنزل،  في  للبس 
مالبس من قماش اجلينز، مالبس للهرولة، اثواب من قطعة واحدة دون اكمام، 
محبوكة،  قمصان  ومخيطة)،  (مفصلة  محبوكة  مالبس  محبوكة،  مالبس 
قمصان محبوكة بالصنارة، مالبس محبوكة بالصنارة، كسوة الطفل املولود 
ولوازمه( مالبس)، جاكيتات، جاكيتات جلدية، سراويل جلدية قصيرة، سراويل 
قمصان  نسائية،  بياضات  الفراغ،  الوقات  سراويل  جلدية،  مالبس  جلدية، 
لصيقة باجلسم ذات اكمام طويلة، ازياء للحفالت التنكرية، شباشب مالئمة، 
شباشب مالئمة مصنوعة من قماش وبري، مالبس لفترة الوالدة، لفاح يلف 
حول العنق، ربطات عنق، مالبس للرقبة، مالبس نسائية للنوم، قمصان للنوم، 
مالبس للنوم، قمصان ذات قبة مفتوحة، مالبس خلارج املنزل، مالبس خارجية، 
غطاء  بولو،  قمصان  للجيب،  منديل  مقلنسة،  جاكيتات  سراويل،  معاطف، 
اسطواني طويل للرأس، كنزات صوفية، بيجامات، معاطف للوقاية من املطر، 
مالبس  والبنات،  الصبيان  لألطفال  جاهزة  مالبس  املطر،  من  للوقاية  مالبس 
اسطواني طويل للرأس، كنزات صوفية، بيجامات، معاطف للوقاية من املطر، 
مالبس  والبنات،  الصبيان  لألطفال  جاهزة  مالبس  املطر،  من  للوقاية  مالبس 
اسطواني طويل للرأس، كنزات صوفية، بيجامات، معاطف للوقاية من املطر، 

القدم،  لكرة  او  للهرولة  أحذية  احذية،  قمصان،  وشاحات،  للنساء،  جاهزة 
أكمام  ذات  قمصان  قصيرة،  سراويل  قصيرة،  حتتية  سراويل  جلدية،  احذية 
القدم،  لكرة  او  للهرولة  أحذية  احذية،  قمصان،  وشاحات،  للنساء،  جاهزة 
أكمام  ذات  قمصان  قصيرة،  سراويل  قصيرة،  حتتية  سراويل  جلدية،  احذية 
القدم،  لكرة  او  للهرولة  أحذية  احذية،  قمصان،  وشاحات،  للنساء،  جاهزة 

قصيرة، أغطية رأس لالستحمام، تنانير ، شباشب، جوارب قصيرة، جاكيتات 
أكمام  ذات  قمصان  قصيرة،  سراويل  قصيرة،  حتتية  سراويل  جلدية،  احذية 
قصيرة، أغطية رأس لالستحمام، تنانير ، شباشب، جوارب قصيرة، جاكيتات 
أكمام  ذات  قمصان  قصيرة،  سراويل  قصيرة،  حتتية  سراويل  جلدية،  احذية 

للرياضة، قمصان للرياضة، احذية للرياضة، مالبس للرياضة، مالبس رياضية 
ذات سدادة ومبطنة، مالبس محبوكة للرياضة، جوارب طويلة، قماش للبذالت، 
بذالت، حماالت السراويل (حمالة البنطلون)، سترات، قمصان معرقة، قالنس 
للسباحة، ازياء للسباحة، اطقم للسباحة، مالبس للسباحة، مالبس موصى 
عليها، مالبس علوية ذات قبة مجوفة دون اكمام، قمصان نص كم، ربطات 
للجزء  اثواب  علوية،  صدارات  البهلوان،  او  الراقص  يرتديها  ضيقة  مالبس   ،
العلوي من املالبس، بنطلونات، بدالت رسمية، سراويل حتتية، قمصان حتتية، 
صدريات،  صدارات،  محبوكة،  مخملية  مالبس  موحدة،  ازياء  حتتية،  مالبس 
وشاحات صوفية، شاالت صوفية، قمصان محبوكة بذالت محبوكة، وجميع 

هذه املنتجات تقع ضمن املنتجات اصصة للنساء واالطفال. 

In Respect of: APRONS (CLOTHING), BABIES WEAR OF TEXTILE, 
BATHING SUITS, BATHROBES (MADE OF TERRY CLOTH) , BELTS 
(CLOTHING), BERMUDAS, BLAZERS, BLOUSES, BLOUSONS, 
BODY SHIRTS, BODY’S, BOOTS, BOW TIES, BOY’S AND GIRL’S 
CHILDREN WEAR OF TEXTILE, BRIEFS, BRIEFS (DRESS), BUSI-
NESS SHIRTS, BUSINESS SUITS, CALECONS, CAPS, CARDIGANS, 
CASUAL BLOUSONS, CASUAL BOTTOMS, CASUAL COTTON 
PANTS, CASUAL JACKETS, CASUAL PANTS, CASUAL SHIRTS, 
CASUAL SKIRTS, CASUAL TROUSERS, CASUAL VESTS, CA-
SUAL WEAR, CITY CASUAL WEAR, CLASSIC SHIRTS, CLOTHES, 
CLOTHING, COATS, DOWN JACKETS, DRESS COATS, DRESS 
PANTS, DRESS SHIRTS, DRESS SHOES, DRESS UNIFORMS, 
DRESSES, DRESSING GOWNS, EVENING DRESSES, EVENING 
SUITS, FOOTWEAR, FORMAL DRESS, FORMAL EVENING WEAR, 
FORMAL TAILORED SUITS, FORMAL TAILORED TROUSERS, 
FORMAL WEAR, FUR WEAR, GLOVES, GOLF CAPS, GOLFWEAR, 
GOWNS, HATS, HEADGEAR, HOME JACKETS, HOME VESTS, 
HOME WEAR, JACKETS, JEANS, JEANS WEAR, JOGGINGS, 
JUMPERS, KNITS, KNITS (CUT & SEWN), KNITS SHIRTS, KNITTED 
SHIRTS, KNITWEAR, KNITWEAR GARMENTS, LAYETTES (CLOTH-
ING), LEATHER JACKETS, LEATHER PANTS, LEATHER TROU-
SERS, LEATHERWEAR, LEISURE TROUSERS, LINGERIE, LONG 
SLEEVES BODYSHIRTS, MASQUERADE COSTUME, MATCHING 
SLIPPERS, MATCHING SLIPPERS MADE OF TERRY CLOTH, MA-
TERNITY WEAR, MUFFLERS, NECKTIES, NECKWEAR, NIGHT-
DRESSES, NIGHT-SHIRTS, NIGHTWEAR, OPEN NECK SHIRTS, 
OUTDOOR WEAR, OUTERWEAR, OVERCOATS, PANTS, PARKAS, 
POCKET SQUARES, POLO SHIRTS, POLOS, PULLOVERS, PAJA-
MAS, RAINCOATS, RAINWEAR, READY-TO-WEAR FOR BOY’S & 
GIRL’S CHILDREN, READY-TO-WEAR FOR WOMEN, SCARVES, 
SHIRTS, SHOES, SHOES FOR JOGGING OR FOR FOOTBALL, 
SHOES IN LEATHER, SHORT PANTS, SHORTS, SHORTS SLEEVES, 
SHOWER CAPS, SKIRTS, SLIPPERS, SOCKS, SPORT JACKETS, 
SPORT SHIRTS, SPORT SHOES, SPORTSWEAR, SPORTSWEAR IN 
WARP AND IN FILLING, SPORTSWEAR KNITWEAR, STOCKINGS, 
SUIT FABRICS, SUITS, SUSPENDERS (GALLUSES), SWEATERS, 
SWEAT-SHIRTS, SWIMMING CAPS, SWIMMING COSTUME, SWIM-
MING SUITS, SWIMWEAR, TAILORED CLOTHING, TANK TOPS, 
TEE-SHIRTS, TIES, TIGHTS, TOP VESTS, TOPS, TROUSERS, TUX-
EDOS, UNDERPANTS, UNDERSHIRTS, UNDERWEAR, UNIFORMS, 
VELVET KNITWEAR, VESTS, WAISTCOATS, WOOL MUFFLERS, 
WOOL SHAWLS, WOVEN SHIRTS, WOVEN SUITS. ALL THESE 
PRODUCTS ARE FOR WOMEN AND CHILDREN.

.In the name of: Pierre Balmain S.Aبأسم : شركة بيير بلمان أس. إي 

Address: 44 Rue Francois 1er, 75008 Paris, Franceالعنوان : 44 شارع فرانسوا 1 إي آر ، 75008 باريس ، فرنسا 

:Address for Servicesعنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية- البيرة -ص ب 4472
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( 422 )

Trade Mark No.: 19165العالمة التجارية رقم : 19165

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 16/05/2011التاريخ : 16/05/2011

ة لإلستعمال الطبي من اجل : أغذية ومواد تغذية صحية معدَ
والسريري، حليب معد بصيغة معينة ومشروبات غذائية ومواد
غذائية لألطفال والرضع، أغذية ومواد غذائية لألطفال والرضع
غذائية ومواد  أغذية  الطبي;  لإلستعمال  ة  معدَ والعجزة 
مكمالت الطبي;  لإلستعمال  ة  معدَ واملرضعات  للحوامل 
مستحضرات الطبي;  لإلستعمال  ة  معدَ صحية  غذائية 

 .الفيتامينات، مستحضرات غذائية معدنية; حلويات طبية

In Respect of: Dietetic foods and substances adapted 
for medical and clinical use; formulated milk, food 
beverages and food substances for babies and chil-
dren; food and food substances for babies, children 
and invalids adapted for medical use; foods and food 
substances for pregnant and nursing mothers adapted 
for medical use; nutritional and dietary supplements 
adapted for medical use; vitamin preparations, mineral 
food preparations; medicated confectionery.

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

Address: CH-1800 Vevey, Switzerlandالعنوان : سي أتش العنوان : سي أتش 1800 فيفاي ، سويسرا

هاتف  - البيرة   4472 ص.ب  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
رقم 1/2989760

Address for Services:

   

( 423) 

Trade Mark No.: 19166العالمة التجارية رقم : 19166

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 16/05/2011التاريخ : 16/05/2011
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من اجل : القهوة ومستخلصات القهوة واملستحضرات واملشروبات 
التي أساسها القهوة، القهوة املثلجة، بدائل القهوة، مستخلصات 
بدائل  أساسها  التي  واملشروبات  املستحضرات  القهوة،  بدائل 
القهوة، الهندباء البرية، الشاي، مستخلصات الشاي، املستحضرات 
واملشروبات التي أساسها الشاي، الشاي املثلج، املستحضرات التي 
أساسها الشعير، الكاكاو واملستحضرات واملشروبات التي أساسها 
واملشروبات  املستحضرات  الشوكوال،  منتجات  الشوكوال،  الكاكاو، 
السكر،  السكر؛  حلوى  احللويات،  احللوى،  الشوكوال،  أساسها  التي 
العلكة املضغية، احملليات الطبيعية، منتجات األفران، اخلبز، اخلميرة، 
الرقائق الهشة،  املعجنات، البسكويت، الكعك، البسكويت احمللى، 
احللويات  الشربات،  املياه،  البوظة، مثلجات  البودينغ،  التوفي، حلوى 
األلبان  املثلجة،  احللويات  املرطبة،  املثلجات  امد،  الكعك  املثلجة، 
املثلجة، املساحيق وعوامل التماسك لعمل البوظة و/أو مثلجات املاء 
و/أو الشربات و/أو احللويات املثلجة و/أو الكعك املثلج، و/أو املثلجات 
وبدائل  العسل  املثلجة،  األلبان  و/أو  املثلجة،  احللويات  و/أو  املرطبة، 
ورقائق  واللوز)،  العسل  من  (أكلة  موسلي  اإلفطار،  حبوب  العسل، 
الذرة، احلبوب على شكل أصابع واحلبوب اجلاهز لألكل، مستحضرات 
من  املصنوعة  األطعمة  والشعيرية،  املعكرونة  األرز،  احلبوب، 
البيتزا،  جاهزة،  أطباق  شكل  على  وأيضاً  احلبوب،  أو  الطحني  األرز، 
من  املصنوعة  و  للخبز  اجلاهزة  املستحضرات  الساندويتشات، 
الصويا،  صلصة  الصلصات،  الكيك،  عجينة  و  النشوية  العجينة 
لألطعمة،  التوابل  أو  النكهة  بإضافة  اخلاصة  املنتجات  الكاتشاب، 
واخلردل،  املايونيز  السلطات،  وزينة  التوابل  لألكل،  القابلة  البهارات 

اخلل. 

In Respect of: Coffee, coffee extracts, coffee-based 
preparations and beverages; iced coffee; coffee sub-
stitutes, extracts of coffee substitutes, preparations 
and beverages based on coffee substitutes; chicory; 
tea, tea extracts, tea-based preparations and bever-
ages; iced tea; maltbased preparations; cocoa and 
cocoa-based preparations and beverages; chocolate, 
chocolate products, chocolate-based preparations and 
beverages; confectionery, sweets, candies; sugar con-
fectionery; 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 sher-
bets and/or frozen confections and/or frozen cakes 
and/or soft ices and/or frozen desserts and/or frozen 
yoghurts; honey and honey substitutes; cereals, break-
fast 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; sand-
wiches; mixtures of alimentary paste and oven-ready 
prepared dough; sauces; soya sauce; ketchup; aroma-
tising or seasoning products for food, edible spices, 
condiments, salad dressings, mayonnaise; mustard; 
vinegar.

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

Address: CH-1800 Vevey, Switzerlandالعنوان : سي أتش العنوان : سي أتش 1800 فيفاي ، سويسرا 

رقم  هاتف   - البيرة   4472 ص.ب  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
1/2989760

Address for Services:

( 424) 

Trade Mark No.: 19167العالمة التجارية رقم : 19167

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 16/05/2011التاريخ : 16/05/2011

من اجل : الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل 
النشاط املكتبي النشاط املكتبي 

In Respect of: Advertising; management;forwarding, 
business ; and activation office
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-In the name of: SHAREKAT SPARK LELESTEبأسم : شركة سبارك لالستشارات والتدريب 
SHARAT W ALTADREEB

Address: NABLUS , P.O.BOX : 39العنوان : نابلس - شارع االكادمية - صندوق بريد : العنوان : نابلس - شارع االكادمية - صندوق بريد : 39

Address for Services:   NABLUS , P.O.BOX : 39عنوان التبليغ : نابلس - شارع االكادمية - صندوق بريد : 39

( 425 )

Trade Mark No.: 19168العالمة التجارية رقم : 19168

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 16/05/2011التاريخ : 16/05/2011

In Respect of: chocolate beverages with milkمن اجل : مشروبات شوكوالته مع احلليب 

بأسم : شركة اجلنيدي لتصنيع األلبان واملواد الغذائية م . خ 
. م 

In the name of: SHARIKAT ALJUNIDI LITASNEE 
AL ALBAN WA AL MAWAD AL GHITHA’EA M . K 
. M

02-2229432 / ت: 02-2229432 / ت: 2229432-02 274العنوان : اخلليلـ  شارع السالمـ  ص.ب: 274العنوان : اخلليلـ  شارع السالمـ  ص.ب: 274
/ فاكس: 2220558-02

Address: ALKHALIL - SHARE’ AL SALAM 
- P.O.BOX: 274 / TEL: 02-2229432 / FAX:02-
2220558

ت:   /  274 ص.ب:  ـ  السالم  شارع  ـ  اخلليل   : التبليغ  عنوان 
02-2229432 / فاكس: 2220558-02

Address for Services:   ALKHALIL - SHARE’ 
AL SALAM - P.O.BOX: 274 / TEL: 02-2229432 / 
FAX:02-2220558

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
احلماية املطلق باستخدام عبارةCHOCO MILK وعبارة حليب 
العام  االستخدام  ذات  الوصفية  والرسومات  بالشوكوالته 

مبعزل عن العالمة

( 426 )

Trade Mark No.: 19169العالمة التجارية رقم : 19169

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 17/05/2011التاريخ : 17/05/2011

.In Respect of: Human pharmaceuticalsمن اجل : املستحضرات الصيدلية البشرية. 
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In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون 

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

الواليات املتحدة االمريكية 

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

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

Address for Services:

( 427 )

Trade Mark No.: 19170العالمة التجارية رقم : 19170

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 17/05/2011التاريخ : 17/05/2011

.In Respect of: Human pharmaceuticalsمن اجل : املستحضرات الصيدلية البشرية. 

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

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

املتحدة االمريكية 

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

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

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

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

Address for Services:

( 428 )

Trade Mark No.: 19171العالمة التجارية رقم : 19171

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 17/05/2011التاريخ : 17/05/2011

In Respect of: Human pharmaceuticals.من اجل : املستحضرات الصيدلية البشرية. 
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In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون 

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

االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of One John-
son & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jer-
.sey, 08933 U.S.A

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

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

: عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب  التبليغ  Address for Services:عنوان 

( 429 )

Trade Mark No.: 19172العالمة التجارية رقم : 19172

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 17/05/2011التاريخ : 17/05/2011

.In Respect of: Human pharmaceuticalsمن اجل : املستحضرات الصيدلية البشرية. 

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

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

08933،الواليات املتحدة االمريكية

Address: a New Jersey Corporation of One John-
son & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jer-
sey, 08933 U.S.A

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

Address for Services:

(430)

Trade Mark No.: 19173العالمة التجارية رقم : 19173

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 17/05/2011التاريخ : 17/05/2011

.In Respect of: Human pharmaceuticalsمن اجل : املستحضرات الصيدلية البشرية. 

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

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

الواليات املتحدة االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of One John-
son & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jer-
sey, 08933 U.S.A.

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

Address for Services:
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( 431 )

Trade Mark No.: 19174العالمة التجارية رقم : 19174

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 17/05/2011التاريخ : 17/05/2011

.In Respect of: Human pharmaceuticalsمن اجل : املستحضرات الصيدلية البشرية. 

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

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

الواليات املتحدة االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of One John-
son & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jer-
sey, 08933 U.S.A.

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

Address for Services:

     

( 432 )

Trade Mark No.: 19175العالمة التجارية رقم : 19175

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 17/05/2011التاريخ : 17/05/2011

.In Respect of: Human pharmaceuticalsمن اجل : املستحضرات الصيدلية البشرية. 

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

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

االمريكية 

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

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

Address for Services:

( 433 )

Trade Mark No.: 19176العالمة التجارية رقم : 19176

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 17/05/2011التاريخ : 17/05/2011
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.In Respect of: Human pharmaceuticalsمن اجل : املستحضرات الصيدلية البشرية. 

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

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

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

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

       

( 434 )

Trade Mark No.: 19178العالمة التجارية رقم : 19178

In Class: 25في الصنف : في الصنف : 25

Date: 17/05/2011التاريخ : 17/05/2011

In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : املالبس ولباس القدم واغطية الراس من اجل : املالبس ولباس القدم واغطية الراس 

 In the name of: SHARIKET ALHAJ HAMADبأسم : شركة احلج حمد اخوان 
IKHWAN

 Address: NABLUS - SHARE’ HITEEN - TELالعنوان : نابلس - شارع حطني - ت : 2371613
2371613

-Address for Services:   NABLUS - SHARE’ HIعنوان التبليغ : نابلس - شارع حطني - ت : 2371613
TEEN - TEL 2371613

( 435 )

Trade Mark No.: 19180العالمة التجارية رقم : 19180

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 18/05/2011التاريخ : 18/05/2011
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واألرز  والكاكاو  والسكر  والشاي  النب   : اجل  من 
والتابيوكا والساجور، وما يقوم مقام النب، املتة- الدقيق 
والكعك  اخلبز  احلبوب–  من  املصنوعة  واملستحضرات 
والفطائر واحللويات– اخلميرة ومسحوق اخلبيز– مساحيق 
على  والطحينة-  احلالوة  غذائية–  مقبالت  غذائية– 
املثلجات– الثلج– البوظة- عسل النحل والعسل األسود- 
الصلصة-  اخلل–  التوابل–  الفلفل–  اخلردل–  امللح–  على 
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 prepa-
rations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery,ices; honey, treacle; yeast, bak-
ing-powder; salt, mustard; vinegar,sauces (condi-
ments); spices; ice

 In the name of: sherikat shaheen llmantogat alبأسم : شركة شاهني للمنتوجات الغذائية م.خ.م 
gtheah

Address: Hebron - daheat singerالعنوان : اخلليل سنجر 2230611

Address for Services:   Hebron - daheat singerعنوان التبليغ : اخلليل سنجر عنوان التبليغ : اخلليل سنجر 2230611

( 436 )

Trade Mark No.: 19181العالمة التجارية رقم : 19181

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 16/05/2011التاريخ : 16/05/2011

من اجل : مستحضرات صيدالنية وطبية تستعمل 
لغايات صحية 

In Respect of: pharmaceuticals and medical prep-
arations for sanitary purposes.

In the name of: Post Shop SARLبأسم : شركة بوست شوب ش.م.م. بأسم : شركة بوست شوب ش.م.م. 

العنوان : ساحة الشهداء، بناية العازارية، بلوك ايه، 
ط 2، بيروت، لبنان 

Address: Martyr square (Sahat al Shohada), Al 
Azariyah Building, Block A, Floor 2, Beirut, Leba-
non.

عنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية- رام اللة 
- ص ب 858

Address for Services:
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( 437 )

Trade Mark No.: 19182العالمة التجارية رقم : 19182

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 16/05/2011التاريخ : 16/05/2011

In Respect of: soups and preserved foodمن اجل : شوربات ومأكوالت محفوظة 

In the name of: Post Shop SARLبأسم : شركة بوست شوب ش.م.م. بأسم : شركة بوست شوب ش.م.م. 

العنوان : ساحة الشهداء، بناية العازارية، بلوك ايه، 
ط 2، بيروت، لبنان 

Address: Martyr square (Sahat al Shohada), Al 
Azariyah Building, Block A, Floor 2, Beirut, Leba-
non.

عنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية- رام اللة 
- ص ب 858

Address for Services:

اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
اصحابها حق احلماية املطلق باستخدام الكلمات 
االستخدام  ذات  الوصفية  والرسومات  والعبارات 

العام مبعزل عن العالمةالعام مبعزل عن العالمة

( 438 ) 

Trade Mark No.: 19183العالمة التجارية رقم : 19183

In Class: 33في الصنف : في الصنف : 33

Date: 18/05/2011التاريخ : 18/05/2011

 In Respect of: Alcoholic beverages (exceptمن اجل : املشروبات الكحولية (عدا البيرة) 
beers)

In the name of: V&S Vin & Sprit Aktiebolagبأسم : في اند اس فني اند سبريت أكتيبوالج بأسم : في اند اس فني اند سبريت أكتيبوالج 

97، ستوكهولم، السويد  Address: SE- 117 97 Stockholm, Swedenالعنوان : اس اي - العنوان : اس اي - 117

عنوان التبليغ : نادر جميل قمصية بيت ساحور- الضفة 
الغربية ص.ب. 182

Address for Services:
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اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 
العام  االستخدام  ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات 

مبعزل عن العالمة

( 439 )

Trade Mark No.: 19185العالمة التجارية رقم : 19185

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

Date: 18/05/2011التاريخ : 18/05/2011

In Respect of: cleaning productsمن اجل : منتجات للتنظيف 

والتصدير  لالستيراد  اكسي  شركة   : بأسم 
واالستثمار 

In the name of: AXE for import , export and
investment

العنوان : شركة اكسي - رام اهللا - البيرة - املنطقة 
الصناعية - عمارة االمني - ط1

Address: ramallah - al birah - industry zoon
- al amin blding - first floor

البيرة   - اهللا  رام   - اكسي  شركة   : التبليغ  عنوان 
- املنطقة الصناعية - عمارة االمني - ط1

Address for Services:   ramallah - al birah -
industry zoon - al amin blding - first floor

( 440 )

Trade Mark No.: 19186العالمة التجارية رقم : 19186

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 18/05/2011التاريخ : 18/05/2011



2011/10/2العـــدد الثالث

276

: الشوكوالته ومنتجات الشوكوالته احللوانية،  من اجل 
البسكويت  السكاكر،  احللوانية،  السكر  منتجات 
املعكرونة  املعكرونة،  الباستا،  الكعك،  انواعه)،  (بكافة 
السباغيتي،  الفورية،  العصائبية  املعكرونة  العصائبية، 
السلطة،  توابل  اخلبازة،  مسحوق  اخلميرة،  الشعيرية، 
املايونيز، اخلل، الكاتش اب والصلصات (التوابل)، املثلجات، 
البرثس  املثلج،  العجني  العجني اجلاهز للطبخ،  منتجات 
من  املصنوعة  غير  املثلجة  احللويات  البوظة،  املثلج، 
االلبان، احللويات املثلجة املصنوعة من الفواكه، احللويات 
املثلجة، القهوة ، الشاي، الكاكاو، السكر ، األرز، التابيوكا، 
الساجو، وما يقوم مقام القهوة، اخلبز، املعجنات، العسل، 
املصنوع  الطحني  اخلردل،  امللح،  املثلجات،  السكر،  دبس 

من احلبوب, التوابل 

In Respect of: Chocolates and Chocolate Con-
fectionery Products, Sugar Confectionery Prod-
ucts, Candies, Biscuits(all types), cakes, Pasta, 
Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti, 
Vermicelli, Yeast, Baking Powder, Salad Dress-
ings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and 
Sauces(condiments), ices, ready to cook dough 
products, frozen dough, frozen parathas, ice 
creams, non-dairy frozen desserts, frozen fruit 
desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee, bread, pas-
try, honey, treacle, ices, salt, mustard, flour made 
from cereals, spices

.In the name of: International Foodstuffs Coبأسم : الشركة العاملية للمواد الغذائية 

العربية  االمارات  الشارقة،   ،4115 ص.ب:   : العنوان 
املتحدة 

Address: P.O. Box: 4115, Sharjah, United Arab 
Emirates

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

Address for Services:

( 441 )

Trade Mark No.: 19187العالمة التجارية رقم : 19187

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 19/05/2011التاريخ : 19/05/2011

In Respect of: tahinaمن اجل : الطحينية 

 In the name of: shareket al zaytoona lelmontajat alبأسم : شركة الزيتونة للمنتجات الغذائية 
ghetha’eyi

Address: anabta - tulkarem - palestineالعنوان : عنبتا - طولكرم - فلسطني العنوان : عنبتا - طولكرم - فلسطني 

Address for Services:   anabta - tulkarem - palestineعنوان التبليغ : عنبتا - طولكرم - فلسطنيعنوان التبليغ : عنبتا - طولكرم - فلسطني

اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
وباللغة  طحينة  كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 
ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات  والعبارات  العبرية 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة.االستخدام العام مبعزل عن العالمة.
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( 442 )

Trade Mark No.: 19191العالمة التجارية رقم : 19191

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 22/05/2011التاريخ : 22/05/2011

الطبية,  الغذائية لالغراض  احلمية  : مواد  اجل  من 
اغدية االطفال 

In Respect of: Dietetic substances adapted for 
medical use, food for babies

.In the name of: FASSKA, S.Aبأسم : فاسكا, اس. ايه. 

العنوان : رو بون اير 47, 1470 غينابي (بايسي-ثي), 
بلجيكا 

Address: Rue Bon Air 47, 1470 Genappe (Baisy-
Thy), Belgium

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

Address for Services:

       

( 443 )

Trade Mark No.: 19192العالمة التجارية رقم : 19192

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 22/05/2011التاريخ : 22/05/2011

من اجل : احلليب ومنتجات األلبان, مبا فيها مسحوق 
احلليب 

In Respect of: Milk and dairy products, particu-
larly powdered milk

In the name of: FASSKA, S.A.بأسم : فاسكا, اس. ايه. 

العنوان : رو بون اير 47, 1470 غينابي (بايسي-ثي), 
بلجيكا 

Address: Rue Bon Air 47, 1470 Genappe (Baisy-
Thy), Belgium

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

:Address for Services
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( 444 )

Trade Mark No.: 19193العالمة التجارية رقم : 19193

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 22/05/2011التاريخ : 22/05/2011

مقام  يقوم  وما  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
 ، احلبوب  املصنوعة من  واملستحضرات  الدقيق   ، القهوة 

اخلبز واملعجنات واحللويات ، واملثلجات الصاحلة لالكل 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, artificial coffee; flours
and preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, edible ices

In the name of: FASSKA, S.A.بأسم : فاسكا, اس. ايه. 

(بايسي-ثي),  غينابي   1470  ,47 اير  بون  رو   : العنوان 
بلجيكا 

Address: Rue Bon Air 47, 1470 Genappe (Baisy-Thy),
Belgium

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

:Address for Services

       

( 445 )

Trade Mark No.: 19194العالمة التجارية رقم : 19194

In Class: 32في الصنف : في الصنف : 32

Date: 22/05/2011التاريخ : 22/05/2011

من اجل : البيرة غير الكحولية ، املياه املعدنية والغازية 
الفواكه  شراب   ، الكحولية  غير  األخرى  واملشروبات 
واملستحضرات  العصائر  مركزات   ، الفواكه  وعصير 

األخرى لصنع املشروبات األخرى لصنع املشروبات 

In Respect of: Non-alcoholic beer, mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic drinks; 
fruit drinks and fruit juices; syrups and other prep-
arations for making beverages

الغذائية  : شركة اجلبريني ملنتجات االلبان واملواد  بأسم 
مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharikat Al-Jibrini Limontajat Al-
Alban wa Al-Mawad Al-Ghitha’yah Mosahima 
Khososiya

Address: P.O. Box: 640 Hebron, The West Bankالعنوان : ص ب: 640 اخلليل , الضفة الغربية 

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

Address for Services:
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( 446 )

Trade Mark No.: 19195العالمة التجارية رقم : 19195

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 22/05/2011التاريخ : 22/05/2011

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

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

الغذائية  : شركة اجلبريني ملنتجات االلبان واملواد  بأسم 
مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharikat Al-Jibrini Limontajat Al-
Alban wa Al-Mawad Al-Ghitha’yah Mosahima Kho-
sosiya

Address: P.O. Box: 640 Hebron, The West Bankالعنوان : ص ب: 640 اخلليل , الضفة الغربية 

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

Address for Services:

       

( 447 ) 

Trade Mark No.: 19196العالمة التجارية رقم : 19196

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

Date: 24/05/2011التاريخ : 24/05/2011

In Respect of: COSMETICSمن اجل : مستحضرات جتميل 

.In the name of: atak farma kozmeticsa.sبأسم : اتاك فارما كوزمتكس اي . اس بأسم : اتاك فارما كوزمتكس اي . اس 

2العنوان : سيركيزكوي 2العنوان : سيركيزكوي 2 اورجاناسانايي بوجليسي سيهيت 
1259501سيركيزكوي  رقم  سوك  زافر  كاد  اوكان  جافار 

تيكيرداج ، اسطنبول ، تركيا

Address: turkey , istanbul , cerkezkoy 2 organize sanayi 
bolges sehit gaffar okkan cad , zafer sok no . 1259501 
cerkezkoy tekirdag

عنوان التبليغ : شركة نوفل وشركاه-نابلس - دير شرف 
- هاتف 092535353

Address for Services:

اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
COSMETICSكلمة باستخدام  املطلق  احلماية  حق 

واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة.واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة.
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( 448 ) 

Trade Mark No.: 19197العالمة التجارية رقم : 19197

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 24/05/2011التاريخ : 24/05/2011

-In Respect of: Human pharmaceutical preparaمن اجل : مستحضرات صيدلية بشرية. 
tions.

In the name of: Tibotec Pharmaceuticalsبأسم : تيبوتك فارماسوتيكالز 

العنوان : إيستغيت فيالج، ايستغيت، ليتل ايالند، 
كاونتي كورك، ايرلندا كاونتي كورك، ايرلندا 

Address: Eastgate Village, Eastgate, Little Island, 
County Cork, IRELAND.

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

Address for Services:

       

( 449 )

Trade Mark No.: 19198العالمة التجارية رقم : 19198

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 24/05/2011التاريخ : 24/05/2011

-In Respect of: Human pharmaceutical prepaمن اجل : مستحضرات صيدلية بشرية. 
rations.

In the name of: Tibotec Pharmaceuticalsبأسم : تيبوتك فارماسوتيكالز 

العنوان : إيستغيت فيالج، ايستغيت، ليتل ايالند، 
كاونتي كورك، ايرلندا كاونتي كورك، ايرلندا 

Address: Eastgate Village, Eastgate, Little Is-
land, County Cork, IRELAND.

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

Address for Services:
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( 450 )

Trade Mark No.: 19199العالمة التجارية رقم : 19199

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 24/05/2011التاريخ : 24/05/2011

-In Respect of: Human pharmaceutical preparaمن اجل : مستحضرات صيدلية بشرية. 
tions.

In the name of: Tibotec Pharmaceuticalsبأسم : تيبوتك فارماسوتيكالز 

العنوان : إيستغيت فيالج، ايستغيت، ليتل ايالند، 
كاونتي كورك، ايرلندا كاونتي كورك، ايرلندا 

Address: Eastgate Village, Eastgate, Little Island, 
County Cork, IRELAND.

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

Address for Services:

( 451 )

Trade Mark No.: 19200العالمة التجارية رقم : 19200

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 24/05/2011التاريخ : 24/05/2011

من اجل : املستحضرات الصيدلية البشرية ملعاجلة 
القلبية  واألمراض  والسكري  األيضية  األمراض 
واأللم  املركزي  العصبي  اجلهاز  وأمراض  الوعائية 

واألمراض املعدية والسرطان والفيروسات. 

In Respect of: Human pharmaceutical prepa-
rations for the treatment of metabolic diseas-
es, diabetes, cardiovascular diseases, cen-
tral nervous system diseases, pain, infectious 
diseases, cancer and viruses.

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

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

الواليات املتحدة االمريكية 

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

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

Address for Services:
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( 452 )

Trade Mark No.: 19201العالمة التجارية رقم : 19201

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 24/05/2011التاريخ : 24/05/2011

من اجل : املستحضرات الصيدلية البشرية ملعاجلة 
القلبية  واألمراض  والسكري  األيضية  األمراض 
واأللم  املركزي  العصبي  اجلهاز  وأمراض  الوعائية 

واألمراض املعدية والسرطان والفيروسات. 

In Respect of: Human pharmaceutical prepa-
rations for the treatment of metabolic diseas-
es, diabetes, cardiovascular diseases, cen-
tral nervous system diseases, pain, infectious 
diseases, cancer and viruses.

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

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

الواليات املتحدة االمريكية 

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

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

Address for Services:

       

( 453 )

Trade Mark No.: 19202العالمة التجارية رقم : 19202

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 24/05/2011التاريخ : 24/05/2011

 .In Respect of: Human pharmaceuticalsمن اجل : املستحضرات الصيدلية البشرية. 

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

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

الواليات املتحدة االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of One John-
son & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jer-
sey, 08933 U.S.A.

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

Address for Services:
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( 454 )

Trade Mark No.: 19203العالمة التجارية رقم : 19203

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 24/05/2011التاريخ : 24/05/2011

.In Respect of: Human pharmaceuticalsمن اجل : املستحضرات الصيدلية البشرية. 

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

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

الواليات املتحدة االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of One John-
son & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jer-
sey, 08933 U.S.A.

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

Address for Services:

( 455 )

Trade Mark No.: 19204العالمة التجارية رقم : 19204

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 24/05/2011التاريخ : 24/05/2011

 .In Respect of: Human pharmaceuticalsمن اجل : املستحضرات الصيدلية البشرية. 

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

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

الواليات املتحدة االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of One John-
son & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jer-
sey, 08933 U.S.A.

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

Address for Services
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( 456 )

Trade Mark No.: 19205العالمة التجارية رقم : 19205

In Class: 34في الصنف : في الصنف : 34

Date: 24/05/2011التاريخ : 24/05/2011

من اجل : السجائر، التبغ، منتجات التبغ، الوالعات، 
الكبريت، لوازم املدخنني 

In Respect of: Cigarettes; tobacco; tobacco 
products; lighters; matches; smokers’ ar-
ticles.

.In the name of: Rothmans of Pall Mall Ltdبأسم : روثمانز اوف بول مول مليتد. 

-Address: Zaehlerweg 4, Zug, CH 6300, Switالعنوان : زاهلرويغ 4، زاغ، سي اتش 6300، سويسرا 
zerland

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

Address for Services:

  

( 457 ) 

Trade Mark No.: 19206العالمة التجارية رقم : 19206

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 24/05/2011التاريخ : 24/05/2011

من اجل : املستحضرات الصيدالنية، جميعها 
مشمولة في الصنف مشمولة في الصنف 5. 

In Respect of: Pharmaceutical preparations; all 
included in class 5.

In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي بأسم : نوفارتس ايه جي 

Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:



2011/10/2مجلة امللكية الصناعية

285

( 458 )

Trade Mark No.: 19207العالمة التجارية رقم : 19207

 In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 24/05/2011التاريخ : 24/05/2011

.In Respect of: Human pharmaceuticalsمن اجل : املستحضرات الصيدلية البشرية. 

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

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

االمريكية 

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

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

Address for Services:

( 459 )

Trade Mark No.: 19208العالمة التجارية رقم : 19208

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 24/05/2011التاريخ : 24/05/2011

.In Respect of: Human pharmaceuticalsمن اجل : املستحضرات الصيدلية البشرية. 

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

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

االمريكية 

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

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

Address for Services:

       

( 460 )

Trade Mark No.: 19209العالمة التجارية رقم : 19209

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 24/05/2011التاريخ : 24/05/2011

.In Respect of: Human pharmaceuticalsمن اجل : املستحضرات الصيدلية البشرية. 
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In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون 

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

الواليات املتحدة االمريكية 

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

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

Address for Services:

( 461 )

Trade Mark No.: 19210العالمة التجارية رقم : 19210

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 24/05/2011التاريخ : 24/05/2011

.In Respect of: Human pharmaceuticalsمن اجل : املستحضرات الصيدلية البشرية. 

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

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

االمريكية 

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

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

( 462 )

Trade Mark No.: 19211العالمة التجارية رقم : 19211

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 24/05/2011التاريخ : 24/05/2011

.In Respect of: Human pharmaceuticalsمن اجل : املستحضرات الصيدلية البشرية. 

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

العنوان : شركة من نيوجيرسي، ون جونسون اند جونسون بالزا، نيو 

برانزويك، نيو جيرسي، برانزويك، نيو جيرسي، 08933، الواليات املتحدة االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of One Johnson & John-

son Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.

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

Address for Services:
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( 463 )

Trade Mark No.: 19212العالمة التجارية رقم : 19212

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 25/05/2011التاريخ : 25/05/2011

-In Respect of: preparations made from cereمن اجل : املستحطرات املصنوعة من احلبوب 
als 

 In the name of: whithe rose company for foodبأسم : شركة وايتورز للصناعات الغذائية 
industries

 Address: nablus , al manteka al senaea , betالعنوان : نابلس - املنطقة الصناعية - بيت ايبا 
eba. 

للملكية  االتيرة  فراس  شركة   : التبليغ  عنوان 
الفكرية ،نابلس - ص.ب 768

Address for Services:

( 464 )

Trade Mark No.: 19213العالمة التجارية رقم : 19213

In Class: 9في الصنف : في الصنف : 9

Date: 25/05/2011التاريخ : 25/05/2011
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والكمبيوتر  كراس  نتبووك،  لوحي،  الكمبيوتر؛  أجهزة   : اجل  من 
احملمولة؛  الكمبيوتر  أجهزة  احملمولة؛  الكمبيوتر  أجهزة  احملمول؛ 
البيانات  يضم  باإلنترنت  لالتصال  السلكية  املستخدمة  األجهزة 
برمجة  البيانات؛  معاجلات  كمبيوتر؛  مستلزمات  انتقال؛  والصور 
البيانات املعاجلات؛ أشباه املوصالت؛ املعاجلات؛ األجهزة شبه املوصلة؛ 
الدوائر املتكاملة؛ رقائق الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ أنظمة تشغيل 
الكمبيوتر  من  وغيرها  العامة  املرافق  كمبيوتر  برامج  الكمبيوتر، 
البرمجيات املستخدمة لصيانة وتشغيل نظام حاسوبي؛ العلمية، 
ودرس بحري، صور فوتوغرافية، السينمائية، والبصرية ، وزنها، قياس، 
وجهاز  والتعليم  للحياة  املنقذة  (اإلشراف)،  والتحقق من  مما يشير، 
الصكوك؛ أجهزة وأدوات إلجراء، والتحول، وحتويل، تراكم، أو السيطرة 
على تنظيم الكهرباء ؛ جهاز للتسجيل ، نقل أو استنساخ الصوت 
اآللي  أقراص؛  وتسجيل  مغناطيسية،  بيانات  حامالت  الصور،  أو 
املعدنية؛  النقود  بقطع  تعمل  ألجهزة  الالزمة  واآلليات  البيع  وآالت 
وأجهزة  البيانات  معاجلة  معدات  حاسبة،  آالت  النقدية،  السجالت 

الكمبيوتر؛ جهاز اإلطفاء. 

In Respect of: Computers; tablet, netbook, notebook and 
laptop computers; portable computers; handheld computers; 
wireless devices used for internet connectivity featuring data 
and image transmission; computer hardware; data proces-
sors; programmable data processors; semiconductors; mi-
croprocessors; semiconductor devices; integrated circuits; 
computer chipsets; computer software; computer operating 
systems, computer utility software and other computer soft-
ware used to maintain and operate a computer system; scien-
tific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, op-
tical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), 
life?saving and teaching apparatus and instruments; appara-
tus and instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or im-
ages; magnetic data carriers, recording discs; automatic 
vending machines and mechanisms for coin?operated appa-
ratus; cash registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; fireextinguishing apparatus.

In the name of: Intel Corporationبأسم : إنتيل كوربوريشن 

203 ، سانتا كالرا  العنوان : 2200 ميشيون كوليج بوليفارد س سي4
، كاليفورنيا 95052 – 8119 ، الواليات املتحدة األمريكية 

Address: 2200 Mission College Boulevard Sc4 203,Santa 
Clara, California 95052-8119, United States of America 
(USA)

- ص  اهللا  رام  الفكرية-  للملكية  وشركاهم  : سابا  التبليغ  عنوان 
ب 4472

Address for Services:

       

( 465 )

Trade Mark No.: 19214العالمة التجارية رقم : 19214

In Class: 25في الصنف : في الصنف : 25

Date: 25/05/2011التاريخ : 25/05/2011

In Respect of: clothesمن اجل : مالبس 

بأسم : شركة شخشير وشركاه للطباعة والنشر 
والتوزيع 

In the name of: shareket shakhsheer washor-
akah lltebaa walnasher waltawzeea

Address: nablus_almaageenالعنوان : نابلس املعاجني 

العدل عمارة  التمام شارع  : سامح  التبليغ  عنوان 
سعدالدين .0599289450

Address for Services:
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( 466 )

Trade Mark No.: 19215العالمة التجارية رقم : 19215

In Class: 25في الصنف : في الصنف : 25

Date: 25/05/2011التاريخ : 25/05/2011

In Respect of: clothesمن اجل : ملالبس 

بأسم : شركة شخشير وشركاه للطباعة والنشر 
والتوزيع 

In the name of: shareket shakhsheer washorakah 
lltebaa walnasher waltawzeea

Address: nablus_almaageenالعنوان : نابلس املعاجني 

العدل عمارة  التمام شارع  : سامح  التبليغ  عنوان 
سعدالدين .0599289450

Address for Services:

       

( 467 )

Trade Mark No.: 19216العالمة التجارية رقم : 19216

In Class: 25في الصنف : في الصنف : 25

Date: 25/05/2011التاريخ : 25/05/2011

In Respect of: clothesمن اجل : املالبس . 

بأسم : شركة شخشير وشركاه للطباعة والنشر 
والتوزيع والتوزيع 

In the name of: shareket shakhsheer washorakah 
lltebaa walnasher waltawzeea

Address: nablus_almaageenالعنوان : نابلس املعاجني 

العدل عمارة  التمام شارع  : سامح  التبليغ  عنوان 
سعدالدين .0599289450

Address for Services:
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( 468 )

Trade Mark No.: 19219العالمة التجارية رقم : 19219

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 30/05/2011التاريخ : 30/05/2011

من  مصنوعة  ومستحضرات  دقيق   : اجل  من 
احلبوب ، خبز ، بسكويت ، كعك ، فطائر ، حلويات 

وسكريات 

In Respect of: flour and preparations made from 
cereals , bread , pastry and confectionery , ices , 
honey , treacle , yeast , baking - powder

 In the name of: hamdi mohammad mahmoud alبأسم : حمدي محمد محمود كوني 
koni

Address: nablusالعنوان : نابلس 

عنوان التبليغ : فراس االتيرة- نابلس-عمارة جاليريا 
سنتر ص.ب. (768) 

Address for Services:

اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
اصحابها حق احلماية املطلق باستخدام الكلمات 
االستخدام  ذات  الوصفية  والرسومات  والعبارات 

العام مبعزل عن العالمةالعام مبعزل عن العالمة

(469 )

Trade Mark No.: 19221العالمة التجارية رقم : 19221

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 30/05/2011التاريخ : 30/05/2011

.In Respect of: Human pharmaceuticalsمن اجل : املستحضرات الصيدلية البشرية. 

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

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

االمريكية 

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

:Address for Servicesعنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 74، رام اهللا 
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( 470 )

Trade Mark No.: 19222العالمة التجارية رقم : 19222

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 30/05/2011التاريخ : 30/05/2011

.In Respect of: Human pharmaceuticalsمن اجل : املستحضرات الصيدلية البشرية. 

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

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

الواليات املتحدة االمريكية 

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

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

Address for Services:

( 471 )

Trade Mark No.: 19223العالمة التجارية رقم : 19223

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 30/05/2011التاريخ : 30/05/2011

(عشبي  الشاي  الكاكاو,  انواعه,  بكافة  النب   : اجل  من 
والكاكاو  والشاي  القهوة  مشروبات  عشبي),  وغير 
و/او  القهوة  اساسها  التي  واملشروبات  واالسبريسو, 
االسبريسو, املشروبات التي اساسها الشاي او مسحوق 
للمشروبات,  املضافة  اخللطات  اوالفانيال,  الشوكالتة 
للمشروبات,  املضافة  النكهات  الشوكالتة,  مشروبات 
البسكويت,  الكعك,  الفطائر,  فيها  مبا  اخلبز  منتجات 
الكعك احمللى, املعجنات واخلبز, الساندويشات, اجلرانوال, 
البوظة  للشرب,  اجلاهز  الشاي  للشرب,  اجلاهزة  القهوة 

واحللويات املثلجة, الشوكالتة, السكاكر واحللويات 

In Respect of: Ground and whole bean coffee, 
cocoa, tea (herbal and non-herbal), coffee, tea, 
cocoa and espresso beverages, and beverages 
made with a base of coffee and/or espresso, bev-
erages made with a base of tea, powdered choc-
olate and vanilla; sauces to add to beverages; 
chocolate syrup, flavoring syrups to add to bever-
ages, baked goods including muffins, scones, bis-
cuits, cookies, pastries and breads, sandwiches, 
granola, ready-to-drink coffee, ready-to-drink 
tea, ice cream and frozen confections; chocolate, 
candy and confections 
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ستارباكس  دي/بي/ايه  كوربوريشن  ستارباكس   : بأسم 
كوفي كومباني كوفي كومباني 

In the name of: Starbucks Corporation d/b/a Star-
bucks Coffee Company

واشنطن  سياتل,  ساوث,  افنيو  يوتا   2401  : العنوان 
98134, الواليات املتحدة االمريكية 

Address: 2401 Utah Avenue South, Seattle, Wash-
ington 98134, U.S.A.

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

Address for Services:

       

( 472 )

Trade Mark No.: 19224العالمة التجارية رقم : 19224

In Class: 9في الصنف : في الصنف : 9

Date: 30/05/2011التاريخ : 30/05/2011

واملالحية  العلمية  واألدوات  األجهزة   : اجل  من 
الفتوغرافي  التصوير  وادوات  واجهزة  واملساحية 
والسينمائي واالدوات البصرية، واجهزة وادوات قياس 
الوزن والقياس و اإلشارة واملراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ 
وحتويل  وفتح  لوصل  واالدوات  االجهزة   ، والتعليم 
وتكثيف وتنظيم او التحكم بالطاقة الكهربائية, 
أو  الصوت  استعادة  أو  نقل  أو  تسجيل  أجهزة   ,
املغناطيسية،  البيانات  حمل  وسائط   ، الصورة 
و  األوتوماتيكية  البيع  آالت   ، التسجيل  أقراص 
فيها،  النقدية  القطع  بوضع  تعمل  التي  األجهزة 
وأجهزة  احلاسبة  واآلالت  للنقود  الراصدة  األجهزة 
 ، (الكمبيوتر)  اآللية  واحلاسبات  البيانات  معاجلة 

أجهزة إطفاء احلرائق 

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weigh-
ing, measuring, signaling, checking (supervision), 
life-saving and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; automat-
ic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and com-
puters; fire-extinguishing apparatus

.In the name of: Al Zahrani Trading Coبأسم : شركة الزهراني التجارية بأسم : شركة الزهراني التجارية 

135العنوان : ص ب: 135العنوان : ص ب: 135 الدمام 31411, اململكة العربية 
السعودية 

Address: PO Box: 135 Dammam 31411, Kingdom 
of Saudi Arabia

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

Address for Services:
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( 473 )

Trade Mark No.: 19225العالمة التجارية رقم : 19225

In Class: 11في الصنف : في الصنف : 11

Date: 30/05/2011التاريخ : 30/05/2011

من اجل : أجهزة اإلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي 
واألغراض  باملياه  والتزويد  والتهوية  والتجفيف  والتبريد 

الصحية 

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

.In the name of: Al Zahrani Trading Coبأسم : شركة الزهراني التجارية بأسم : شركة الزهراني التجارية 

العربية  اململكة   ,31411 الدمام   135 ب:  ص   : العنوان 
السعودية 

Address: PO Box: 135 Dammam 31411, Kingdom of 
Saudi Arabia

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

Address for Services:

       

(474 )

Trade Mark No.: 19226العالمة التجارية رقم : 19226

In Class: 11في الصنف : في الصنف : 11

Date: 30/05/2011التاريخ : 30/05/2011

من اجل : أجهزة اإلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي 
واألغراض  باملياه  والتزويد  والتهوية  والتجفيف  والتبريد 

الصحية 

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

.In the name of: Al Zahrani Trading Coبأسم : شركة الزهراني التجارية بأسم : شركة الزهراني التجارية 

العربية  اململكة   ,31411 الدمام   135 ب:  ص   : العنوان 
السعودية 

Address: PO Box: 135 Dammam 31411, Kingdom of 
Saudi Arabia

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

Address for Services:
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( 475 )

Trade Mark No.: 19227العالمة التجارية رقم : 19227

In Class: 4في الصنف : في الصنف : 4

Date: 30/05/2011التاريخ : 30/05/2011

وزيوت  الديزل,  ومحركات  زيوت  محركات,  زيوت   : اجل  من 
ومحركات التروس (اجلير), ووقود النقل االلي والشحوم 

In Respect of: Engine oils, oils and diesel engines, mo-
tors and gears oils (lime), and automated transportation 
fuels and lubricants

In the name of: Qatar Fuel (Waqod)بأسم : شركة قطر للوقود (وقود) 

Address: Doha – P.O. Box 7777, Qatarالعنوان : ص ب: 7777 الدوحة, دولة قطر 

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

Address for Services:

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
LUBRI- محركات  زيوت  كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية 

CANTS ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة

( 476 )

Trade Mark No.: 19228العالمة التجارية رقم : 19228

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 30/05/2011التاريخ : 30/05/2011

نظم  اليات  واجهزة  معدات  وتصدير  استيراد  خدمات   : اجل  من 
واملنتجات  والغاز  النفط  وتسويق  وبوجتاز  بترول  تخزين  مستودعات 

البترولية واألسود 

In Respect of: Services, import and export of machinery 
equipment, hardware systems and oil storage depots Gas 
and marketing of Gas bottle oil, gas and petroleum products

In the name of: Woqod International Companyبأسم : شركة وقود الدولية 

Address: Doha – P.O. Box 7777, Qatarالعنوان : ص ب: 7777 الدوحة, دولة قطر 

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

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق احلماية 
العام مبعزل  والعبارات ذات االستخدام  الكلمات  املطلق باستخدام 

عن العالمة
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( 477)

Trade Mark No.: 19229العالمة التجارية رقم : 19229

In Class: 39في الصنف : في الصنف : 39

Date: 30/05/2011التاريخ : 30/05/2011

من اجل : خدمات النقل ؛ خدمات تعبئة (تغليف) 
وتخزين البضائع ؛ خدمات تنظيم الرحالت 

In Respect of: Transport; packaging and stor-
age of goods; travel arrangement

مساهمة  شاهني  باصات  شركة   : بأسم 
خصوصية 

In the name of: Sharikat Basat Shaheen Mo-
sahima Khososiya

العنوان : شارع عمان, مقابل استراحة اريحا, اريحا, 
الضفة الغربية 

Address: Amman Street, Opposite to Jericho 
Station, Jericho, The West Bank

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

Address for Services:

( 478 )

Trade Mark No.: 19230العالمة التجارية رقم : 19230

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 30/05/2011التاريخ : 30/05/2011

In Respect of: vegetable gheeمن اجل : سمنة نباتية 

In the name of: shereket alraya letigaret almoadبأسم : شركة الراية لتجارة املواد الغذائية م.خ.م 
alqezaya

Address: nablus - beitiba streetالعنوان : نابلس - بيت ابيا - 2352021 جوال 0599397161

املركز  -نابلس-  قرش  حسان  مهدي  احملامي   : التبليغ  عنوان 
التجاري 

:Address for Services

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
الكوليسترول  من  خالي  عبارة  باستخدام  املطلق  احلماية 
وعبارة الصنف:سمنة نباتي ذات االستخدام العام مبعزل عن 

العالمة.
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( 479 )

Trade Mark No.: 19231العالمة التجارية رقم : 19231

In Class: 12في الصنف : في الصنف : 12

Date: 31/05/2011التاريخ : 31/05/2011

او  اجلوي  او  البري  النقل  أجهزة  العربات،   : اجل  من 
للعربات  ومحركات  موتورات  املدولبة؛  املائي؛الكراسي 
احلركة؛  نقل  واجهزة  العربات  هياكل  من  اجزاء  البرية؛ 
قطع للعربات واحملركات؛ عربات االطفال، كراسي لالطفال 
والراحة  لالمان  السفر؛ مقاعد  تدفع كعربة ومنظومات 
لالطفال لالستعمال في العربات؛ دراجات هوائية؛ دراجات 
بخارية صغيرة؛ دراجات بخارية منخفضة؛ دراجات بخارية 

بثالث عجالت؛ دراجات بخارية باربع عجالت. 

In Respect of: Vehicles; apparatus for locomotion 
by land, air or water; wheelchairs; motors and 
engines for land vehicles; vehicle body parts and 
transmissions; parts for vehicles and engines; 
strollers, pushchairs and travel systems; safety 
and booster seats for children for use in vehicles; 
bicycles; motorbikes; (motor)-scooters; trikes; 
quades. 

In the name of: Daimler AGبأسم : دميلر آ جي بأسم : دميلر آ جي 

70327 ـ  دي   ،  137 ستراسة  ميرسيدس   : العنوان 
شتوتغارت ، أملانيا 

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 Stutt-
gart, Germany

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

Address for Services:

(480 )

Trade Mark No.: 19232العالمة التجارية رقم : 19232

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 31/05/2011التاريخ : 31/05/2011
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من اجل : خدمات اإلعالن؛ ادارة األعمال؛ ضبط األعمال؛ 
للبيانات؛  االلكتروني  التخزين  خدمات  املكاتب؛  أعمال 
تنظيم وتشغيل ومراقبة خطط الوالء واحلوافز؛ خدمات 
التليفزيون  اعالنات  انتاج  االنترنت؛  عبر  املوفرة  االعالن 
والراديو؛ احملاسبة؛ البيع باملزاد العلني؛ املعارض التجارية؛ 
استطالع الرأي؛ معاجلة البيانات؛ توفير معلومات تتعلق 
جتميع  املتضمنة  البيانات  قواعد  خدمات  باالعمال؛ 
وتصنيف البيانات في قواعد بيانات الكومبيوتر وتوفير 
منصات  تشغيل  بيانات؛  قاعدة  من  انتاج  معلومات 
العربات؛  اسطول  ادارة  خدمات  االلكترونية؛  التجارة 
املتعهد  خدمات  املنتجات؛  وعرض  املعارض  تنظيم 

االساسي؛ خدمات البيع بالتجزئة. 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions; elec-
tronic data storage; organisation, operation and 
supervision of loyalty and incentive schemes; ad-
vertising services provided via the Internet; pro-
duction of television and radio advertisements; 
accountancy; auctioneering; trade fairs; opinion 
polling; data processing; provision of business 
information; database services including gather-
ing and compilation of data in computer database 
and provision of production information from a 
database; operation of e-commerce platform; 
fleet management services; arranging of exhibi-
tions and product demonstrations; prime contrac-
tor services; retail services.

In the name of: Daimler AGبأسم : دميلر آ جي بأسم : دميلر آ جي 

70327 ـ  دي   ،  137 ستراسة  ميرسيدس   : العنوان 
شتوتغارت ، أملانيا 

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 Stutt-
gart, Germany

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

Address for Services:

( 481 )

Trade Mark No.: 19233العالمة التجارية رقم : 19233

In Class: 38في الصنف : في الصنف : 38

Date: 31/05/2011التاريخ : 31/05/2011

غرف  خدمات  بعد؛  عن  اإلتصاالت  خدمات   : اجل  من 
من  معلومات  (تقدم  الربط  صفحات  خدمات  احملادثة؛ 
مدخل  توفير  االلكتروني؛  البريد  مختلفة)؛  مصادر 
للمستخدم الى االنترنت؛ البث عبر الراديو والتليفزيون؛ 
توفير مدخل الى الشبكات الفورية السترداد املعلومات 
ولطلبات البضائع؛ توفير مدخل الى البيانات في قواعد 
بيانات الكومبيوتر فيما يتعلق بشراء الوقود واحملروقات؛ 
توفير مدخل الى معلومات عن املواقع والطرق وسرعات 
عن  املعلومات  االنترنت؛توفير  على  االفرادية  العربات 

بعد. 

In Respect of: Telecommunications services; chat 
room services; portal services; e-mail services; 
providing user access to the Internet; radio and 
television broadcasting; provision of access to 
online networks for information retrieval and for 
ordering goods; provision of access to data in 
computer database in relation to the purchase of 
fuel and carburants; providing access to informa-
tion about the locations, routes, and speeds of in-
dividual vehicles, on the Internet; telematics.

In the name of: Daimler AGبأسم : دميلر آ جي بأسم : دميلر آ جي 
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70327 ـ  دي   ،  137 ستراسة  ميرسيدس   : العنوان 
شتوتغارت ، أملانيا 

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 Stutt-
gart, Germany

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

Address for Services:

( 482 )

Trade Mark No.: 19234العالمة التجارية رقم : 19234

In Class: 41في الصنف : في الصنف : 41

Date: 31/05/2011التاريخ : 31/05/2011

التسلية  التدريب،  خدمات  التعليم،  خدمات   : اجل  من 
تنظيم  والثقافية؛  الرياضية  النشاطات  والترفيه، 
وتنظيم  توفير  التصليح؛  خدمات  حقل  في  املنافسات 
حول  معلومات  توفير  عمل؛  وورش  دراسية  حلقات 
تنظيم  السائقني؛  توجيه  السيارات؛  وتاريخ  تكنولوجيا 
فريق لسباق السيارات؛ تنظيم نوادي السيارات واالشراف 

عليها؛ خدمات عروض االزياء. 

In Respect of: Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
organisation of competitions in the field of repair 
services; provision and arrangement of seminars 
and workshops; provision of information about au-
tomotive technology and history; driver instruction; 
organisation of a motor racing team; organisation 
and supervision of automobile clubs; fashion show 
services.

In the name of: Daimler AGبأسم : دميلر آ جي بأسم : دميلر آ جي 

70327 ـ  دي   ،  137 ستراسة  ميرسيدس   : العنوان 
شتوتغارت ، أملانيا 

Address: Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, 
Germany

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

Address for Services:

( 483 )

Trade Mark No.: 19236العالمة التجارية رقم : 19236

In Class: 4في الصنف : في الصنف : 4

Date: 05/06/2011التاريخ : 05/06/2011

In Respect of: Industrial oilsمن اجل : الزيوت التي تستخدم في الصناعة من اجل : الزيوت التي تستخدم في الصناعة 
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 In the name of: sharikat stars al mudea llcomputerبأسم : شركة ستارز املضيئة للكمبيوتر والتسويق 
wa altasweek

Address: al khalil wad al tuffahالعنوان : اخلليل ,واد التفاح مقابل باصات عبد احلي شاهني 

عبد  باصات  مقابل  التفاح  ,واد  اخلليل   : التبليغ  عنوان 
احلي شاهني احلي شاهني 

Address for Services:   al khalil wad al tuffah

       

( 484 )

Trade Mark No.: 19237العالمة التجارية رقم : 19237

In Class: 4في الصنف : في الصنف : 4

Date: 05/06/2011التاريخ : 05/06/2011

In Respect of: Industrial oilsمن اجل : الزيوت التي تستخدم في الصناعة من اجل : الزيوت التي تستخدم في الصناعة 

In the name of: sharikat stars al mudea llcomputer waبأسم : شركة ستارز املضيئة للكمبيوتر والتسويق 
altasweek

احلي  عبد  باصات  مقابل  التفاح  ,واد  اخلليل   : العنوان 
شاهني 

Address: al khalil wad al tuffah

عنوان التبليغ : اخلليل ,واد التفاح مقابل باصات عبد احلي 
شاهني 

Address for Services:   al khalil wad al tuffah

       

( 485 )

Trade Mark No.: 19238العالمة التجارية رقم : 19238

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

من اجل : الصابون بأنواعه وبرش الصابون- الروائح العطرية– الزيوت 
األسنان  معاجني  الشعر-  وجل  ومحاليل  التزيني  مواد  الطيارة- 

واحلالقة- الشامبو. 

In Respect of: soaps;perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotionsand gel ; dentifrices

In the name of: S.O.C. Cosmetics Companyبأسم : شركة اس او سي للتجميل بأسم : شركة اس او سي للتجميل 

 Address: Badr Commercial Center, Al-Manaraالعنوان : اخلليل مجمع بدر التجاري , دوار املنارة
Circle,Hebron, 

 Address for Services: Badr Commercial Center, Al-Manaraعنوان التبليغ :اخلليل مجمع بدر التجاري , دوار املنارة
Circle,Hebron, 
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( 486 )

Trade Mark No.: 19239العالمة التجارية رقم : 19239

In Class: 12في الصنف : في الصنف : 12

Date: 05/06/2011التاريخ : 05/06/2011

واملائي  واجلوى  البري  النقل  وأجهزة  -1املركبات   : اجل  من 
- ؛  كهربائية(  مركبات   3- 2-سيارات؛  احلديدية،  السكك  و/أو 
4محركات و/أو موتورات للمركبات البرية؛5- هياكل املركبات؛-
6 هياكل السيارات؛ 7- عجالت املركبات؛8- أثاث املركبات؛ 9-

أجهزة منع سرقة السيارات؛-10 إطارات لعجالت املركبات 

In Respect of: 1Vehicles for locomotion by land, air, 
water or rail; 2- Automobiles3-Vehicles (Electric-); 4-
Engines and/or motors for land vehicles; 5-Vehivles 
chassis; 6-Automobile bodies; 7-Vehicle wheels; 8-Up-
holstery for vehicles; 9- Anti-theft devices for vehicles; 
10-Tires for vehicle wheels

In the name of: China First Automobile Group Corpبأسم : تشاينا فيرست أوتوموبايل جروب كورب 

اندستريال  اوتوموبايل  ستريت،  دوجنفينج   2259  : العنوان 
ديفيلومبنت زون، تشاجنشون سيتي جيلني بروفينس، جمهورية 

الصني الشعبية. 

Address: 2259 Dongfeng Street, Automobile Industrial 
Development Zone, ChangChun City Jilin Province, P.R. 
China

عنوان التبليغ : حمزة علي بني عودة- طمون - نابلس -هاتف 
0597332712

Address for Services:

( 487 )

Trade Mark No.: 19240العالمة التجارية رقم : 19240

In Class: 37في الصنف : في الصنف : 37

Date: 05/06/2011التاريخ : 05/06/2011

: صيانة املركبات؛ -2 إصالح املركبات؛ -3 من اجل 
عالج مكافحة صدأ للسيارات؛ -4 محطات خدمة 
بنزين  محطة  املركبات؛6-  تشحيم   5- السيارات؛ 
املركبات؛ -7 تلميع املركبات ؛ -8 تنظيف املركبات؛ 

-9 غسل السيارات. 

In Respect of: 1Vehicle maintenance;2 .Vehicle 
repair; 3.Anti-rust treatment for vehicles;4. Ve-
hicle service stations;5. Vehicle lubrication;6. 
Vehicle gas station;7. Vehicle polishing; 8.Vehicle 
cleaning; 9.Vehicle wash

 In the name of: China First Automobile Groupبأسم : تشاينا فيرست أوتوموبايل جروب كورب 
Corp
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اوتوموبايل  ستريت،  دوجنفينج   2259  : العنوان 
سيتي  تشاجنشون  زون،  ديفيلومبنت  اندستريال 

جيلني بروفينس، جمهورية الصني الشعبية. 

Address: 2259 Dongfeng Street, Automobile In-
dustrial Development Zone, ChangChun City Jilin 
Province, P.R. China

 - طمون  عودة-  بني  علي  حمزة   : التبليغ  عنوان 
نابلس -هاتف 0597332712

Address for Services:

( 488 )

Trade Mark No.: 19241العالمة التجارية رقم : 19241

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

Date: 06/06/2011التاريخ : 06/06/2011

من اجل : مستحضرات جتميل التسمير 
الشمسي، املنتجات الواقية من الشمس، مقويات 

الشعر ، وتلوينات الشعر ، والشامبو، ومنتجات 
التجميل للعناية بالبشرة، مرهم الشفاه 

(ليس لالستعماالت الطبية)، مستحضرات 
تنظيف احلليب، واملستحضرات التجميلية ومواد 

التجميل واملنظفات لالستخدام الشخصي (ليس 
لالستعماالت الطبية) ومزيالت العرق لالستخدام 

الشخصي (العطور)، ومعجون األسنان؛ 
استعدادات تبيض وغيرها من املواد املستخدمة 

للغسول؛ مستحضرات التنظيف والتلميع، 
مستحضرات البوردة املطهرة واملواد الكاشطة، 

الصابون، العطور، والزيوت العطرية ومستحضرات 
التجميل ومستحضرات الشعر؛ معجون األسنان. 

In Respect of: Sun-tanning cosmetic prepa-
ration, sunscreen products, hair tonics, hair 
colorants, shampoos, cosmetic product for 
skin care, lip balm ( not for medical purpos-
es), cleaning milk, cosmetic lotions, toiletries, 
detergents for personal use ( not for medical 
purposes), deodorants for personal use ( per-
fumery), toothpaste; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; clean-
ing, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cos-
metics, hair lotions; dentifrices.

ُر، إل.   In the name of: VEBI ISTITUTO BIOCHIMICOبأسم : فيبي استيتيوتو بيوتشينيكو اس. ا
S.R.L 

العنوان : فيا ديسمان، 43، بورغوريكو، فرازيون، اس. 
ايوفيميا ( بادوفا) ، ايطاليا 

Address: Via Desman, 43, BORGORICCO, 
FRAZIONE S. EUFEMIA ( PADOVA), ITALY

عنوان التبليغ : رانية غوشة اجلابر-البيرة - 
مركزالبيرة التجاري- طمركزالبيرة التجاري- ط6

Address for Services:
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( 489 )

Trade Mark No.: 19243العالمة التجارية رقم : 19243

In Class: 7في الصنف : في الصنف : 7

Date: 07/06/2011التاريخ : 07/06/2011

توليد  أداة  وتوابعها،  الرياح  تربينات   : اجل  من 
مخرطة  التفريز،  ماكنات  الرياح،  بقوة  الكهرباء 
املاكنة،  أدوات  الصيد،  ماكنات  املاكنات)،  (أدوات 
الطحن،  ماكنات  املعدنية،  االدوات  صنع  ماكنات 
ماكنة ضبط الثقوب (لالدوات املعدنية)، املوطورات 
االعمدة  قارنات  للمركبات،  املستعملة  تلك  غير 
غير  املسننات  التروس، صناديق  ماكنات  (ماكنات)، 
تلك املستعملة للمركبات االرضية، املسننات غير 
تلك املستعملة للمركبات االرضية، ترس تخفيف 
االرضية،  للمركبات  املستعملة  تلك  غير  السرعة 
(لالدوات  التخطيط  ماكنات  اللولبة،  ماكنات 
الرياح غير تلك  املعدنية) علبة املسننات لتربينات 
الضبط  ماكنة  االرضية،  للمركبات  املستعملة 

الرقمية التي تستعمل في احلاسوب . الرقمية التي تستعمل في احلاسوب . 

In Respect of: Wind turbines and its 
accessories;Wind power generate electric-
ity equipment;Milling machines;Lathes [ma-
chine tools];Finishing machines;Machine 
tools;Metalworking machines;Grindingmachine
s;Boring machines [for metalworking];Motors, 
other than for land vehicles;Shaft couplings 
[machines];Machine wheelwork;Gear boxes 
other than for land vehicles;Gears, other than for 
land vehicles;Reduction gears other than for land 
vehicles;Hobbing machine;Planing machines [for 
metalworking];Wind turbine gearbox other than 
for land vehicles;Computer numerical control 
machine

كو.،  إكويبمنت  ترانزميشن  دونلي  نينغبو   : بأسم 
مليتد. 

In the name of: NINGBO DONLY TRANSMISSION 
EQUIPMENT CO., LTD.

املنطقة  رقم 1 شارع سونهو، جيانغبي   : العنوان 
الصناعية، املنظقة سي، نينغبو، الصني الصناعية، املنظقة سي، نينغبو، الصني 

Address: No.1 Sunhu Road, Jiangbei Industrial 
Area, Area C, Ningbo, China

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

Address for Services:

( 490 ) 

Trade Mark No.: 19244العالمة التجارية رقم : 19244

In Class: 36في الصنف : في الصنف : 36

Date: 07/06/2011التاريخ : 07/06/2011
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العقارية,  الشؤون  ؛  التمويلية  الشؤون  ؛  التأمني  : خدمات  من اجل 
االموال  حتويل  خدمات  االموال,  حتويل  خدمات  الصرافة,  خدمات 
الدفعات,  خدمات  املباشرة,  االموال  حتويل  خدمات  الكترونيا, 
خدمات  املباشرة,  الدفعات  خدمات  االلكترونية,  الدفعات  خدمات 
البنكية  اخلدمات  القيمة,  متييز  امور  االموال كوكيل,  واستالم  دفع 
املباشرة وعبر  البنكية  املنزلية, اخلدمات  البنكية  مبا فيها اخلدمات 
املنازل, خدمات  التحصيل من  التحصيل, خدمات  الهاتف, خدمات 
بطاقات االعتماد الدائنة واملدينة, اصدار النقد االلكتروني, بطاقات 
خدمات  الضمان,  خدمات  االعتماد,  وخطوط  الدائنة  االعتماد 
املزاد  دفعات  خدمات  املزاد,  دفعات  خدمات  املباشرة,  الضمان 
املباشرة, اخلدمات املالية, مبا فيها, معاجلة العمليات الدائنة واملدينة 
من  احلماية  خدمات  ثالثة,  الطراف  الدفعات  معاجلة  االلكترونية, 
الغش املالي وقرارات منع النزاع املالي, متكني حتويل االموال لتسهيل 
خالل  من  كلها  اخرين,  من  املعروضة  واخلدمات  البضائع  شراء 
االجنبية,  الصرافة  الدفعات,  معاجلة  الكترونية,  اتصال  شبكات 
واملعاجلة  والتجميع  االلكتروني  االستالم  فيها  مبا  الدفعات  خدمات 
شبكة  على  املستخدمة  الدفعات  خدمات  الدفعات,  بيانات  ونقل 
واملؤمتتة  احملوسبة  املالية  الوساطة  خدمات  عاملية,  كمبيوترات 
املتعلقة  واملعلوماتية  واالرشادية  االستشارية  اخلدمات  واملباشرة, 

بكل اخلدمات املذكورة 

In Respect of: Insurance; monetary affairs; real estate affairs; 
bureau de change services; money transfer services; electronic 
money transfer services; online money transfer services; payment 
services; electronic payment services; online payment services; 
payment and receipt of money as agents; issue of tokens of value; 
banking services including home banking, online banking and tele-
phone banking; clearing services; clearing-house services; credit 
and debit card services; issuing electronic money, credit cards and 
lines of credit; escrow services; online escrow services; auction 
payment services; online auction payment services; financial ser-
vices, including, electronic credit and debit transaction processing, 
processing payments to third parties; providing financial fraud pro-
tection and prevention and dispute resolutions services; enabling 
the transfer of funds to facilitate the purchase of products and ser-
vices offered by others, all via electronic communication networks; 
clearing and reconciling financial transactions via electronic com-
munication networks; processing of payments; foreign exchange; 
payment services including electronic receipt, batching, processing 
and transmission of payment data; payment services for use on a 
global computer network; automated and computerized and online 
brokerage services; advisory, consultancy and information services 
relating to all of the aforesaid services

.In the name of: Moneybookers Ltdبأسم : مانيبوكارز ال تي دي. بأسم : مانيبوكارز ال تي دي. 

العنوان : ويلكني هاوس, 11-10 كارترهاوس سكوير, لندن اي سي1ام 
6اي اتش, اململكة املتحدة 

Address: Welken House, 10-11 Charterhouse Square, Lon-
don EC1M 6EH, United Kingdom 

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

    

( 491 )

Trade Mark No.: 19245العالمة التجارية رقم : 19245

In Class: 7في الصنف : في الصنف : 7

Date: 07/06/2011التاريخ : 07/06/2011

احملركات  للسوائل,  الهوائية  مضخات  (االت),  املضخات   : اجل  من 
عدا محركات املركبات البرية, املضخات (اجزاء من االالت او احملركات 
احملراث  (االت),  احملراث  (االت),  العشب  جزارة  الطواحن,  املطورات),  او 
(االت),  الفرازات  اليدوية,  الزراعية غير  العدد  الزراعية,  االالت  مبطور, 
القش,  ربط  اجهزة  (االت),  املنشار  القش,  قواطع  الثلوج,  مجرافات 

االت ازالة االعشاب الضارة, املقصات, الكهربائية 

In Respect of: Pumps [machines]; Aerating pumps for aquaria; 
Engines, other than for land vehicles; Pumps [parts of machines, 
engines or motors]; Disintegrators; Lawnmowers [machines]; Cul-
tivators [machines]; Motorized cultivators; Agricultural machines; 
Agricultural implements other than hand-operated; Stalk separators 
[machines]; Snow ploughs; Chaff cutters; Saws [machines]; Binding 
apparatus for hay; Weeding machines; Scissors, electric

.In the name of: Zhejiang Leo Co., Ltdبأسم : زيجيانغ ليو كو., ال تي دي. بأسم : زيجيانغ ليو كو., ال تي دي. 

سيتي,  وينلينغ  تاون,  بينغهاي  بينغهاي,  رود,  ليو  نو.1   : العنوان 
زيجيانغ 317503, الصني 

Address: No.1 Leo Road, Binghai, Binghai Town, Wenling 
City, Zhejiang 317503, China

AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-Beereh : عنوان التبليغAddress for Services:
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( 492 )

Trade Mark No.: 19246العالمة التجارية رقم : 19246

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 08/06/2011التاريخ : 08/06/2011

 In Respect of: Organization of exhibitions forمن اجل : تنظيم معارض لغاية جتارية ودعائية 
commercial purposes and propaganda

 In the name of: al Munir services & consultingبأسم : شركة املنير للخدمات واالستشارات 
company

-Address: al bireh - al quds street - al tawil buildالعنوان : البيرة - شارع القدس - عمارة الطويل - ط3
ing 3rd floor

الطويل  عمارة   - القدس  - شارع  البيرة   : التبليغ  عنوان 
- ط3

Address for Services:   al bireh - al quds street - al 
tawil building 3rd floor

اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
والعبارات  الكلمات  باستخدام  املطلق  احلماية  حق 
العام  االستخدام  ذات  واألرقام  الوصفية  والرسومات 

مبعزل عن العالمة

( 493 )

Trade Mark No.: 19247العالمة التجارية رقم : 19247

In Class: 21في الصنف : في الصنف : 21

Date: 08/06/2011التاريخ : 08/06/2011
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(ير  الصغيرة  املنزلية  واألوعية  األدوات   : اجل  من 
األمشاط  واملطالة)–  نفيسة  معادن  من  املصنوعة 
التي  املواد  التلوين)–  واإلسفنج– الفرش (عدا فرش 
التي  واملواد  األدوات  الفرش–  صناعة  في  تستعمل 
تستخدم في التنظيف– صوف الفوالذ– املصنوعات 
فئات  في  واردة  (غير  والفخار  والصيني  الزجاجية 
أخرى)- األدوات واألوعية املنزلية الصغيرة املصنوعة 
املقالي–  اجلرادل–  املطبخ–  (واني  البالستيك  من 
املصنوعة من احلديد واألملنيوم واللدائن (بالستيك)– 
ويرها  والكبس  والسحق  للفرم  الصغيرة  األجهزة 

(عدا التي يتم تشغيلها باحملركات والكهرباء). (عدا التي يتم تشغيلها باحملركات والكهرباء). 

In Respect of: Household or kitchen utensils 
and containers (not of precious metal or coated 
therewith); combs and sponges; brushes (except 
paint brushes); brush-making materials; articles 
for cleaning purposes; steelwool; unworked or 
semi-worked glass (except glass used in build-
ing); glassware, porcelain and earthenware not 
included in other classes

-In the name of: sharikat al muazioon alarab altiبأسم : شركة املوزعون العرب التجارية 
garieh

مدرسة  من  بالقرب  عيصى   – اخلليل   : العنوان 
سيدنا ابراهيم 

Address: al khalil issa

عنوان التبليغ : اخلليل – عيصى بالقرب من مدرسة 
سيدنا ابراهيم 

Address for Services:   al khalil issa

( 494 )

Trade Mark No.: 19248العالمة التجارية رقم : 19248

In Class: 21في الصنف : في الصنف : 21

Date: 08/06/2011التاريخ : 08/06/2011
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(ير  الصغيرة  املنزلية  واألوعية  األدوات   : اجل  من 
األمشاط  واملطالة)–  نفيسة  معادن  من  املصنوعة 
التي  املواد  التلوين)–  واإلسفنج– الفرش (عدا فرش 
التي  واملواد  األدوات  الفرش–  صناعة  في  تستعمل 
تستخدم في التنظيف– صوف الفوالذ– املصنوعات 
فئات  في  واردة  (غير  والفخار  والصيني  الزجاجية 
أخرى)- األدوات واألوعية املنزلية الصغيرة املصنوعة 
املقالي–  اجلرادل–  املطبخ–  (واني  البالستيك  من 
املصنوعة من احلديد واألملنيوم واللدائن (بالستيك)– 
ويرها  والكبس  والسحق  للفرم  الصغيرة  األجهزة 

(عدا التي يتم تشغيلها باحملركات والكهرباء). (عدا التي يتم تشغيلها باحملركات والكهرباء). 

In Respect of: Household or kitchen utensils 
and containers (not of precious metal or coated 
therewith); combs and sponges; brushes (except 
paint brushes); brush-making materials; articles 
for cleaning purposes; steelwool; unworked or 
semi-worked glass (except glass used in build-
ing); glassware, porcelain and earthenware not 
included in other classes

-In the name of: sharikat al muazioon alarab altiبأسم : شركة املوزعون العرب التجارية 
garieh

مدرسة  من  بالقرب  عيصى   – اخلليل   : العنوان 
سيدنا ابراهيم 

Address: al khalil issa

عنوان التبليغ : اخلليل – عيصى بالقرب من مدرسة 
سيدنا ابراهيم 

Address for Services:   al khalil issa

( 495 )

Trade Mark No.: 19249العالمة التجارية رقم : 19249

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 08/06/2011التاريخ : 08/06/2011

من اجل : اإلعالن واألعمال املهنية وتتعلق هذه 
الفئة باخلدمات التي يؤديها األشخاص والهيئات. الفئة باخلدمات التي يؤديها األشخاص والهيئات. 

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

-In the name of: sharikat al muazioon alarab altiبأسم : شركة املوزعون العرب التجارية 
garieh

العنوان : اخلليل –عيصى بالقرب من مدرسة 
سيدنا ابراهيم 

Address: al khalil issa

عنوان التبليغ : اخلليل –عيصى بالقرب من مدرسة 
سيدنا ابراهيم 

Address for Services:   al khalil issa
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( 496 )

Trade Mark No.: 19251العالمة التجارية رقم : 19251

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

Date: 08/06/2011التاريخ : 08/06/2011

من اجل : الصابون بأنواعه وبرش الصابون- الروائح 
ومحاليل  التزيني  مواد  الطيارة-  الزيوت  العطرية– 
وجل الشعر- معاجني األسنان واحلالقة- الشامبو. 

In Respect of: soaps;perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions and gell; dentifrices

In the name of: S.O.C. Cosmetics Companyبأسم : شركة اس او سي للتجميل بأسم : شركة اس او سي للتجميل 

 Address: Badr Commercial Center, Al-Manaraالعنوان : اخلليل مجمع بدر التجاري , دوار املنارة 
Circle,Hebron

دوار   , التجاري  بدر  مجمع  اخلليل   : التبليغ  عنوان 
املنارة 

Address for Services:   Badr Commercial Center, 
Al-Manara Circle,Hebron

( 497 )

Trade Mark No.: 19253العالمة التجارية رقم : 19253

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 09/06/2011التاريخ : 09/06/2011

-In Respect of: Human pharmaceutical preparaمن اجل : مستحضرات صيدلية بشرية. 
tions

In the name of: Tibotec Pharmaceuticalsبأسم : تيبوتك فارماسوتيكالز 

العنوان : إيستغيت فيالج، ايستغيت، ليتل ايالند، 
كاونتي كورك، ايرلندا كاونتي كورك، ايرلندا 

Address: Eastgate Village, Eastgate, Little Island, 
County Cork, IRELAND

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

Address for Services:
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( 498 )

Trade Mark No.: 19254العالمة التجارية رقم : 19254

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 09/06/2011التاريخ : 09/06/2011

-In Respect of: Human pharmaceutical preparaمن اجل : مستحضرات صيدلية بشرية. 
tions

In the name of: Tibotec Pharmaceuticalsبأسم : تيبوتك فارماسوتيكالز 

العنوان : إيستغيت فيالج، ايستغيت، ليتل ايالند، 
كاونتي كورك، ايرلندا كاونتي كورك، ايرلندا 

Address: Eastgate Village, Eastgate, Little Island, 
County Cork, IRELAND. 

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

Address for Services:

       

( 499 )

Trade Mark No.: 19255العالمة التجارية رقم : 19255

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 09/06/2011التاريخ : 09/06/2011

-In Respect of: Human pharmaceutical preparaمن اجل : مستحضرات صيدلية بشرية. 
tions

In the name of: Tibotec Pharmaceuticalsبأسم : تيبوتك فارماسوتيكالز 

العنوان : إيستغيت فيالج، ايستغيت، ليتل ايالند، 
كاونتي كورك، ايرلندا كاونتي كورك، ايرلندا 

Address: Eastgate Village, Eastgate, Little Island, 
County Cork, IRELAND.

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

Address for Services:

       

( 500 )

Trade Mark No.: 19256العالمة التجارية رقم : 19256

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 09/06/2011التاريخ : 09/06/2011
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-In Respect of: Human pharmaceutical preparaمن اجل : مستحضرات صيدلية بشرية. 
tions

In the name of: Tibotec Pharmaceuticalsبأسم : تيبوتك فارماسوتيكالز 

العنوان : إيستغيت فيالج، ايستغيت، ليتل ايالند، 
كاونتي كورك، ايرلندا كاونتي كورك، ايرلندا 

Address: Eastgate Village, Eastgate, Little Island, 
County Cork, IRELAND.

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

Address for Services

     

( 501 )

Trade Mark No.: 19257العالمة التجارية رقم : 19257

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 09/06/2011التاريخ : 09/06/2011

-In Respect of: Human pharmaceutical preparaمن اجل : مستحضرات صيدلية بشرية. 
tions

In the name of: Tibotec Pharmaceuticalsبأسم : تيبوتك فارماسوتيكالز 

العنوان : إيستغيت فيالج، ايستغيت، ليتل ايالند، 
كاونتي كورك، ايرلندا كاونتي كورك، ايرلندا 

Address: Eastgate Village, Eastgate, Little Island, 
County Cork, IRELAND.

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

Address for Services:

( 502 )

Trade Mark No.: 19259العالمة التجارية رقم : 19259

In Class: 32في الصنف : في الصنف : 32

Date: 12/06/2011التاريخ : 12/06/2011

In Respect of: energy drinkمن اجل : مشروب الطاقة 
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-In the name of: al ajjawe commercial stores comبأسم : شركة محالت العجاوي التجارية 
pany

04 Address: Ajja - Jeninالعنوان : عجة - جنني -5/2453224

04 Address for Services:   Ajja - Jeninعنوان التبليغ : عجة - جنني عنوان التبليغ : عجة - جنني -5/2453224

       

( 503 )

Trade Mark No.: 19260العالمة التجارية رقم : 19260

In Class: 16في الصنف : في الصنف : 16

Date: 12/06/2011التاريخ : 12/06/2011

 In Respect of: Cataloguesمن اجل : كتالوجات 

-In the name of: omar mohammad omar abu ghanبأسم : عمر محمد عمر ابو غنام 
nam

رابعة  -شارع  الزيتون  جبل   - القدس   : العنوان 
العدوية 

Address: jerusalem /jabal alzytoon raba aladweia 
st . 

 - اهللا  رام  شبانه-  محمد  احمد   : التبليغ  عنوان 
سنجل - صندوق بريد سنجل 

Address for Services:

اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
toعبارة باستخدام  املطلق  احلماية  حق  اصحابها 

the holy land والرسومات والصور ذات االستخدام 
العام مبعزل عن العالمة.العام مبعزل عن العالمة.

( 504 )

Trade Mark No.: 19261العالمة التجارية رقم : 19261

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 13/06/2011التاريخ : 13/06/2011
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In Respect of: Tahiniمن اجل : الطحينه 

 In the name of: shariket Sadeq wa Abdulrahmanبأسم : شركة صادق وعبد الرحمن قمحية 
Qamhiyeh

Address: Nablus,Wad altofahالعنوان : نابلس –واد التفاح 

عنوان التبليغ :مكتب احملامي ناصر حجاوي- نابلس 
رفيديا -عمارة جوال -ط-3هاتف 09-2395167

Address for Services:

اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق  اصحابها 

طحينة ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمةطحينة ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة

( 505 )

Trade Mark No.: 19262العالمة التجارية رقم : 19262

In Class: 38في الصنف : في الصنف : 38

Date: 13/06/2011التاريخ : 13/06/2011

من اجل : خدمات االتصاالت عن بعد ووسائل االتصال 
املعلوماتية  املعدات  متعددة  االتصاالت  عموماً، 
مركز  وأعمال  االتصاالت  ومنافذ  االنترنت  وخدمات 
البث  خدمات  التلفزيوني،  البث  خدمات  االتصال، 
اإلذاعي، خدمات البث عبر القمر الصناعي، خدمات 

اعالمية . 

In Respect of: Telecommunications and Com-
munication Services, multimedia, E-communica-
tion portals, Internet services, Communications 
middleware and call center operations, television 
broadcasting services, radio broadcasting servic-
es, satellite transmission; media services.

 -In the name of: Shareket Hadara Lel-Istethmar Alبأسم : شركة حضارة لالستثمار التكنولوجي 
Technology

.Address: AL-Bireh- Jerusalem Street-AL-Fouadالعنوان : البيرة، شارة القدس، عمارة الفؤاد 
Bldg

Ittqan. AL-Bireh-AL-Bireh Com- : عنوان التبليغ
mercial Center. P.O.BOX (3663) AL-Bireh

Address for Services:

اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
عبارة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق  اصحابها 
ذات  الوصفية  فلسطينية  إنترنت  شركة  أكبر 

االستخدام العام مبعزل عن العالمة.االستخدام العام مبعزل عن العالمة.
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( 506 )

Trade Mark No.: 19263العالمة التجارية رقم : 19263

In Class: 11في الصنف : في الصنف : 11

Date: 14/06/2011التاريخ : 14/06/2011

In Respect of: bathtubsمن اجل : احواض استحمام بانيو من اجل : احواض استحمام بانيو 

 In the name of: QAHER YASER SHRAEDبأسم : قاهر ياسر شريد شريد 
SHRAED

العنوان : نابلس _ سبسطية _ تلفون : 
0599676810

Address: NABLUS _ SABASTYA _ TEL 
0599676810

عنوان التبليغ : نابلس _ سبسطية _ تلفون : 
0599676810

Address for Services:   NABLUS _ SABASTYA _ 
TEL 0599676810 

       

( 507 )

Trade Mark No.: 19264العالمة التجارية رقم : 19264

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 14/06/2011التاريخ : 14/06/2011

من اجل : مستحضرات صيدلية وحتديدا عقاقير مبطلة 
املناعة،  نظام  لتعديل  صيدلية  مستحضرات  اخلاليا، 
أمراض  من  معينة  أنواع  لعالج  صيدلية  مستحضرات 
السرطان وأمراض الدم ونشرات توجيهية مطبوعة عن 

اجلرعات الدوائية تباع مع الدواء كوحدة واحدة. 

In Respect of: Pharmaceutical preparations, namely, 
cytokine inhibitory drugs; pharmaceutical preparations 
that modulate the immune system; pharmaceutical 
preparations for the treatment of certain cancers and 
blood diseases and printed dosage instructional manu-
als sold together as a unit.

In the name of: CELGENE CORPORATIONبأسم : سلجني كوربوريشن 

86 موريس  ديالوير،  والية  في  : شركة مؤسسة  العنوان 
املتحدة  الواليات   ،07901 جيرسي  نيو  ساميت،  افنيو، 

االمريكية 

Address: A company incorporated in the State of Dela-
ware at, 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, 
U.S.A.
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عنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 
74، رام اهللا ، رام اهللا 

Address for Services:

(508 )

Trade Mark No.: 19265العالمة التجارية رقم : 19265

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 14/06/2011التاريخ : 14/06/2011

.In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : املستحضرات الصيدالنية. 

In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي بأسم : نوفارتس ايه جي 

Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:

( 509 ) 

Trade Mark No.: 19273العالمة التجارية رقم : 19273

In Class: 9في الصنف : في الصنف : 9

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011
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من اجل : األجهزة والعدد العلمية واملالحية واخلاصة 
والسينماتوغرافية  والفوتوغرافية  األراضي  مبسح 
وإرسال  والقياس  الوزن  وعدد  وأجهزة  والبصرية 
اإلشارات والضبط (املراقبة) وإنقاذ احلياة والتعليم، 
واألجهزة والعدد اخلاصة بوصل أو حتويل أو تركيم أو 
تنظيم أو ضبط الكهرباء ، أجهزة تسجيل أو إرسال 
البيانات  حامالت   ، الصور  أو  الصوت  إستعادة  أو 
البيع  آالت   ، التسجيل  إسطوانات   ، املمغنطة 
بوضع  تعمل  التي  األجهزة  وآليات  األتوماتيكية 
النقد،  مسجالت   ، فيها  معدنـي  نقد  من  قطعة 
اإللكترونية  واحلاسبات  املعدات   ، احلاسبة  اآلالت 
(الكمبيوتر) ملعاجلة البيانات ، أجهزة إطفاء احلرائق. 

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, pho-
tographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), 
life-saving and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; automat-
ic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and com-
puters; fire-extinguishing apparatus.

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, Doha, 
Qatar

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

Address for Services:

       

( 510 )

Trade Mark No.: 19274العالمة التجارية رقم : 19274

In Class: 16في الصنف : في الصنف : 16

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011
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من اجل : الورق والكرتون والبضائع املصنوعة 
من هذه املواد وغير الواردة ضمن فئات أخرى 

، املطبوعات ، مواد جتليد الكتب، الصور 
الفوتوغرافية ، األدوات الكتابية (اقرطاسية) ، املواد 

الالصقة ألغراض القرطاسية واألغراض املنزلية ، 
األدوات واللوازم اخلاصة بالفنانني ، فراشي التلوين 
، اآلالت الكاتبة ومستلزمات املكاتب (عدا األثاث) 

أدوات التهذيب والتعليم (عدا األجهزة) ، املواد 
البالستيكية التي تستخدم في الرزم والتغليف 

(عدا الواردة ضمن فئات أخرى) ، احلروف املطبعية ، 
الكليشيهات. 

In Respect of: Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other class-
es; printed matters; bookbinding material; pho-
tographs; stationery; adhesives for stationery 
or house-hold purposes; artists’ materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (expect 
furniture); instructional and teaching material (ex-
cept apparatus); plastic materials for packaging 
(not included in the other classes); printers’ type; 
printing blocks.

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, Doha, 
Qatar

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

Address for Services:

( 511 )

Trade Mark No.: 19275العالمة التجارية رقم : 19275

In Class: 25في الصنف : في الصنف : 25

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

.In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : املالبس ، ألبسة القدم ، أغطية الرأس. من اجل : املالبس ، ألبسة القدم ، أغطية الرأس. 

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, Doha, 
Qatar

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

Address for Services:
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( 512 )

Trade Mark No.: 19276العالمة التجارية رقم : 19276

In Class: 28في الصنف : في الصنف : 28

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

البدنية  الرياضة  أدوات  والدمى،  األلعاب   : اجل  من 
ضمن  الواردة  غير  الرياضية  واألدوات  (اجلمنازية) 

فئات أخرى ، الزينات اخلاصة بشجرة عيد امليالد. 

In Respect of: Games and playthings; gym-
nastic and sporting articles not included in 
other classes, decorations for Christmas 
trees.

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, 
Doha, Qatar

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

Address for Services:

       

( 513 )

Trade Mark No.: 19277العالمة التجارية رقم : 19277

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

من اجل : خدمات اإلعالن ، خدمات إدارة األعمال ، 
خدمات ضبط األعمال ، خدمات أعمال املكاتب. 

In Respect of: Advertising, business management; 
business administration; office function.

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, Doha, 
Qatar

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

Address for Services:
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( 514 )

Trade Mark No.: 19278العالمة التجارية رقم : 19278

In Class: 38في الصنف : في الصنف : 38

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

.In Respect of: Telecommunicationsمن اجل : خدمات اإلتصاالت عن بعد. 

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, Doha, 
Qatar

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

Address for Services:

  

( 515 )

Trade Mark No.: 19279العالمة التجارية رقم : 19279

In Class: 41في الصنف : في الصنف : 41

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

من اجل : خدمات التعليم ، خدمات التدريب ، 
خدمات التسلية والترفيه ، خدمات النشاطات 

الرياضية والثقافية. 

In Respect of: Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, Doha, 
Qatar

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

Address for Services:
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( 516 )

Trade Mark No.: 19280العالمة التجارية رقم : 19280

In Class: 9في الصنف : في الصنف : 9

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

من اجل : األجهزة والعدد العلمية واملالحية واخلاصة 
والسينماتوغرافية  والفوتوغرافية  األراضي  مبسح 
وإرسال  والقياس  الوزن  وعدد  وأجهزة  والبصرية 
والتعليم،  احلياة  وإنقاذ  (املراقبة)  والضبط  اإلشارات 
تركيم  أو  حتويل  أو  بوصل  اخلاصة  والعدد  واألجهزة 
تسجيل  أجهزة   ، الكهرباء  ضبط  أو  تنظيم  أو 
حامالت   ، الصور  أو  الصوت  إستعادة  أو  إرسال  أو 
آالت   ، التسجيل  إسطوانات   ، املمغنطة  البيانات 
البيع األتوماتيكية وآليات األجهزة التي تعمل بوضع 
قطعة من نقد معدنـي فيها ، مسجالت النقد، اآلالت 
احلاسبة ، املعدات واحلاسبات اإللكترونية (الكمبيوتر) 

ملعاجلة البيانات ، أجهزة إطفاء احلرائق. 

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, pho-
tographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), 
life-saving and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; automat-
ic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and com-
puters; fire-extinguishing apparatus.

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

الدوحة   23190 ص.ب   ، التعليمية  املدينة   : العنوان 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, Doha, 
Qatar

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

Address for Services:

( 517 )

Trade Mark No.: 19281العالمة التجارية رقم : 19281

In Class: 16في الصنف : في الصنف : 16

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011
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املصنوعة من  والبضائع  والكرتون  الورق   : اجل  من 
هذه املواد وغير الواردة ضمن فئات أخرى ، املطبوعات 
، األدوات  الفوتوغرافية  ، مواد جتليد الكتب، الصور 
ألغراض  الالصقة  املواد   ، (اقرطاسية)  الكتابية 
واللوازم  األدوات   ، املنزلية  واألغراض  القرطاسية 
اخلاصة بالفنانني ، فراشي التلوين ، اآلالت الكاتبة 
التهذيب  أدوات  األثاث)  (عدا  املكاتب  ومستلزمات 
التي  البالستيكية  املواد   ، األجهزة)  (عدا  والتعليم 
ضمن  الواردة  (عدا  والتغليف  الرزم  في  تستخدم 

فئات أخرى) ، احلروف املطبعية ، الكليشيهات. 

In Respect of: Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other class-
es; printed matters; bookbinding material; pho-
tographs; stationery; adhesives for stationery 
or house-hold purposes; artists’ materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (expect 
furniture); instructional and teaching material (ex-
cept apparatus); plastic materials for packaging 
(not included in the other classes); printers’ type; 
printing blocks.

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box23190, Doha, 
Qatar

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

Address for Services:

( 518 )

Trade Mark No.: 19282العالمة التجارية رقم : 19282

In Class: 25في الصنف : في الصنف : 25

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

.In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : املالبس ، ألبسة القدم ، أغطية الرأس. من اجل : املالبس ، ألبسة القدم ، أغطية الرأس. 

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, Doha, 
Qatar

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

Address for Services:
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( 519 )

Trade Mark No.: 19283العالمة التجارية رقم : 19283

In Class: 28في الصنف : في الصنف : 28

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

البدنية  الرياضة  أدوات  والدمى،  األلعاب   : اجل  من 
ضمن  الواردة  غير  الرياضية  واألدوات  (اجلمنازية) 

فئات أخرى ، الزينات اخلاصة بشجرة عيد امليالد. 

In Respect of: Games and playthings; gymnastic 
and sporting articles not included in other class-
es, decorations for Christmas trees.

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, Doha, 
Qatar

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

Address for Services:

( 520 )

Trade Mark No.: 19284العالمة التجارية رقم : 19284

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

من اجل : خدمات اإلعالن ، خدمات إدارة األعمال ، 
خدمات ضبط األعمال ، خدمات أعمال املكاتب. 

In Respect of: Advertising, business management; 
business administration; office function.

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box23190, Doha, 
Qatar

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

Address for Services:
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( 521 )

Trade Mark No.: 19285العالمة التجارية رقم : 19285

In Class: 38في الصنف : في الصنف : 38

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

.In Respect of: Telecommunicationsمن اجل : خدمات اإلتصاالت عن بعد. 

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, Doha, 
Qatar

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

Address for Services:

( 522 ) 

In Class: 41في الصنف : في الصنف : 41

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

 ، التدريب  خدمات   ، التعليم  خدمات   : اجل  من 
النشاطات  خدمات   ، والترفيه  التسلية  خدمات 

الرياضية والثقافية. 

In Respect of: Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, Doha, 
Qatar

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

Address for Services:
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( 523 ) 

Trade Mark No.: 19287العالمة التجارية رقم : 19287

In Class: 9في الصنف : في الصنف : 9

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

من اجل : األجهزة والعدد العلمية واملالحية واخلاصة 
والسينماتوغرافية  والفوتوغرافية  األراضي  مبسح 
وإرسال  والقياس  الوزن  وعدد  وأجهزة  والبصرية 
اإلشارات والضبط (املراقبة) وإنقاذ احلياة والتعليم، 
واألجهزة والعدد اخلاصة بوصل أو حتويل أو تركيم أو 
تنظيم أو ضبط الكهرباء ، أجهزة تسجيل أو إرسال 
البيانات  حامالت   ، الصور  أو  الصوت  إستعادة  أو 
البيع  آالت   ، التسجيل  إسطوانات   ، املمغنطة 
بوضع  تعمل  التي  األجهزة  وآليات  األتوماتيكية 
النقد،  مسجالت   ، فيها  معدنـي  نقد  من  قطعة 
اإللكترونية  واحلاسبات  املعدات   ، احلاسبة  اآلالت 
(الكمبيوتر) ملعاجلة البيانات ، أجهزة إطفاء احلرائق. 

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, pho-
tographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), 
life-saving and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; automat-
ic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and com-
puters; fire-extinguishing apparatus.

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, Doha, 
Qatar

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

Address for Services:

( 524 )

Trade Mark No.: 19288العالمة التجارية رقم : 19288

In Class: 16في الصنف : في الصنف : 16

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011
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وغير  املواد  هذه  من  املصنوعة  والبضائع  والكرتون  الورق   : اجل  من 
الصور  الكتب،  جتليد  مواد   ، املطبوعات   ، أخرى  فئات  ضمن  الواردة 
الفوتوغرافية ، األدوات الكتابية (اقرطاسية) ، املواد الالصقة ألغراض 
 ، بالفنانني  اخلاصة  واللوازم  األدوات   ، املنزلية  واألغراض  القرطاسية 
األثاث)  (عدا  املكاتب  ومستلزمات  الكاتبة  اآلالت   ، التلوين  فراشي 
التي  البالستيكية  املواد   ، األجهزة)  (عدا  والتعليم  التهذيب  أدوات 
تستخدم في الرزم والتغليف (عدا الواردة ضمن فئات أخرى) ، احلروف 

املطبعية ، الكليشيهات. 

In Respect of: Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matters;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or house-hold purposes; artists’ materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (expect furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plas-
tic materials for packaging (not included in the other class-
.es); printers’ type; printing blocks

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, Doha, Qatarالعنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة – قطر 

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

:Address for Services

( 525 )

Trade Mark No.: 19289العالمة التجارية رقم : 19289

In Class: 25في الصنف : في الصنف : 25

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

.In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : املالبس ، ألبسة القدم ، أغطية الرأس. من اجل : املالبس ، ألبسة القدم ، أغطية الرأس. 

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box23190, 
Doha, Qatar

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

Address for Services:

  

( 526 )

Trade Mark No.: 19290العالمة التجارية رقم : 19290

In Class: 28في الصنف : في الصنف : 28
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Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

(اجلمنازية)  البدنية  الرياضة  أدوات  والدمى،  : األلعاب  من اجل 
الزينات   ، أخرى  فئات  ضمن  الواردة  غير  الرياضية  واألدوات 

اخلاصة بشجرة عيد امليالد. 

In Respect of: Games and playthings; gymnastic and 
sporting articles not included in other classes, decora-
tions for Christmas trees.

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, Doha, Qatarالعنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة – قطر 

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

Address for Services:

     

( 527 )

Trade Mark No.: 19291العالمة التجارية رقم : 19291

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

من اجل : خدمات اإلعالن ، خدمات إدارة األعمال ، خدمات 
ضبط األعمال ، خدمات أعمال املكاتب. 

In Respect of: Advertising, business management; 
business administration; office function.

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, Doha, Qatarالعنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة – قطر 

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

Address for Services:

( 528 )

Trade Mark No.: 19292العالمة التجارية رقم : 19292

In Class: 38في الصنف : في الصنف : 38

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

.In Respect of: Telecommunicationsمن اجل : خدمات اإلتصاالت عن بعد. 
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In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, Doha, 
Qatar

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

Address for Services:

( 529 )

Trade Mark No.: 19293العالمة التجارية رقم : 19293

In Class: 41في الصنف : في الصنف : 41

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

، التدريب  خدمات   ، التعليم  خدمات   : اجل  من 
النشاطات خدمات   ، والترفيه  التسلية  خدمات 

 .الرياضية والثقافية

In Respect of: Education; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة
– قطر

Address: Educational City, P.O.Box 23190, Doha,
Qatar

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

:Address for Services

( 530 )

Trade Mark No.: 19294العالمة التجارية رقم : 19294

In Class: 9في الصنف : في الصنف : 9

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011
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واخلاصة مبسح  واملالحية  العلمية  والعدد  األجهزة   : اجل  من 
والبصرية وأجهزة  والفوتوغرافية والسينماتوغرافية  األراضي 
وعدد الوزن والقياس وإرسال اإلشارات والضبط (املراقبة) وإنقاذ 
أو  حتويل  أو  بوصل  اخلاصة  والعدد  واألجهزة  والتعليم،  احلياة 
تركيم أو تنظيم أو ضبط الكهرباء ، أجهزة تسجيل أو إرسال 
 ، املمغنطة  البيانات  حامالت   ، الصور  أو  الصوت  إستعادة  أو 
إسطوانات التسجيل ، آالت البيع األتوماتيكية وآليات األجهزة 
التي تعمل بوضع قطعة من نقد معدنـي فيها ، مسجالت 
اإللكترونية  واحلاسبات  املعدات   ، احلاسبة  اآلالت  النقد، 

(الكمبيوتر) ملعاجلة البيانات ، أجهزة إطفاء احلرائق. 

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, pho-
tographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), 
life-saving and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; automat-
ic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and com-
puters; fire-extinguishing apparatus.

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

 ,Address: Educational City, P.O.Box23190, Dohaالعنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة – قطر 
Qatar

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

Address for Services:

       

( 531 )

Trade Mark No.: 19295العالمة التجارية رقم : 19295

In Class: 16في الصنف : في الصنف : 16

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011



2011/10/2مجلة امللكية الصناعية

327

املصنوعة من  والبضائع  والكرتون  الورق   : اجل  من 
هذه املواد وغير الواردة ضمن فئات أخرى ، املطبوعات 
، األدوات  الفوتوغرافية  ، مواد جتليد الكتب، الصور 
ألغراض  الالصقة  املواد   ، (اقرطاسية)  الكتابية 
واللوازم  األدوات   ، املنزلية  واألغراض  القرطاسية 
اخلاصة بالفنانني ، فراشي التلوين ، اآلالت الكاتبة 
التهذيب  أدوات  األثاث)  (عدا  املكاتب  ومستلزمات 
التي  البالستيكية  املواد   ، األجهزة)  (عدا  والتعليم 
ضمن  الواردة  (عدا  والتغليف  الرزم  في  تستخدم 

فئات أخرى) ، احلروف املطبعية ، الكليشيهات. 

In Respect of: Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other class-
es; printed matters; bookbinding material; pho-
tographs; stationery; adhesives for stationery 
or house-hold purposes; artists’ materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (expect 
furniture); instructional and teaching material (ex-
cept apparatus); plastic materials for packaging 
(not included in the other classes); printers’ type; 
printing blocks.

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, Doha, 
Qatar

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

Address for Services:

( 532 )

Trade Mark No.: 19296العالمة التجارية رقم : 19296

In Class: 25في الصنف : في الصنف : 25

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

.In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : املالبس ، ألبسة القدم ، أغطية الرأس. من اجل : املالبس ، ألبسة القدم ، أغطية الرأس. 

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, 
Doha, Qatar

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

Address for Services:
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( 533 )

Trade Mark No.: 19297العالمة التجارية رقم : 19297

In Class: 28في الصنف : في الصنف : 28

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

البدنية  الرياضة  أدوات  والدمى،  األلعاب   : اجل  من 
ضمن  الواردة  غير  الرياضية  واألدوات  (اجلمنازية) 

فئات أخرى ، الزينات اخلاصة بشجرة عيد امليالد. 

In Respect of: Games and playthings; gymnastic 
and sporting articles not included in other class-
es, decorations for Christmas trees.

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, Doha, 
Qatar

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

Address for Services:

( 534 )

Trade Mark No.: 19298العالمة التجارية رقم : 19298

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

 ، إدارة األعمال  ، خدمات  : خدمات اإلعالن  من اجل 
خدمات ضبط األعمال ، خدمات أعمال املكاتب. 

In Respect of: Advertising, business management; 
business administration; office function.

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, Doha, 
Qatar

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

Address for Services:
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( 535) 

Trade Mark No.: 19299العالمة التجارية رقم : 19299

In Class: 38في الصنف : في الصنف : 38

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

.In Respect of: Telecommunicationsمن اجل : خدمات اإلتصاالت عن بعد. 

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, Doha, 
Qatar

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

Address for Services:

( 536 )

Trade Mark No.: 19300العالمة التجارية رقم : 19300

In Class: 41في الصنف : في الصنف : 41

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

 ، التدريب  خدمات   ، التعليم  خدمات   : اجل  من 
النشاطات  خدمات   ، والترفيه  التسلية  خدمات 

الرياضية والثقافية. 

In Respect of: Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box23190, Doha, 
Qatar

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

Address for Services:
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( 537 )

Trade Mark No.: 19301العالمة التجارية رقم : 19301

In Class: 9في الصنف : في الصنف : 9

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

واخلاصة  واملالحية  العلمية  والعدد  األجهزة   : اجل  من 
والسينماتوغرافية  والفوتوغرافية  األراضي  مبسح 
والبصرية وأجهزة وعدد الوزن والقياس وإرسال اإلشارات 
واألجهزة  والتعليم،  احلياة  وإنقاذ  (املراقبة)  والضبط 
أو  تنظيم  أو  تركيم  أو  حتويل  أو  بوصل  اخلاصة  والعدد 
أو إستعادة  أو إرسال  ، أجهزة تسجيل  ضبط الكهرباء 
 ، املمغنطة  البيانات  حامالت   ، الصور  أو  الصوت 
وآليات  األتوماتيكية  البيع  ، آالت  التسجيل  إسطوانات 
األجهزة التي تعمل بوضع قطعة من نقد معدنـي فيها 
، املعدات واحلاسبات  النقد، اآلالت احلاسبة  ، مسجالت 
اإللكترونية (الكمبيوتر) ملعاجلة البيانات ، أجهزة إطفاء 

احلرائق. 

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, pho-
tographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), 
life-saving and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; automat-
ic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and com-
puters; fire-extinguishing apparatus.

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

الدوحة   23190 ص.ب   ، التعليمية  املدينة   : العنوان 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, Doha, 
Qatar

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

Address for Services:

       

( 538 )

Trade Mark No.: 19302العالمة التجارية رقم : 19302

In Class: 16في الصنف : في الصنف : 16

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011
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املصنوعة من  والبضائع  والكرتون  الورق   : اجل  من 
هذه املواد وغير الواردة ضمن فئات أخرى ، املطبوعات 
، األدوات  الفوتوغرافية  ، مواد جتليد الكتب، الصور 
ألغراض  الالصقة  املواد   ، (اقرطاسية)  الكتابية 
واللوازم  األدوات   ، املنزلية  واألغراض  القرطاسية 
اخلاصة بالفنانني ، فراشي التلوين ، اآلالت الكاتبة 
التهذيب  أدوات  األثاث)  (عدا  املكاتب  ومستلزمات 
التي  البالستيكية  املواد   ، األجهزة)  (عدا  والتعليم 
ضمن  الواردة  (عدا  والتغليف  الرزم  في  تستخدم 

فئات أخرى) ، احلروف املطبعية ، الكليشيهات. 

In Respect of: Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other class-
es; printed matters; bookbinding material; pho-
tographs; stationery; adhesives for stationery 
or house-hold purposes; artists’ materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (expect 
furniture); instructional and teaching material (ex-
cept apparatus); plastic materials for packaging 
(not included in the other classes); printers’ type; 
printing blocks.

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

23190, Doha, QatarAddress: Educational City, 
P.O.Box

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

Address for Services:

       

( 539 )

Trade Mark No.: 19303العالمة التجارية رقم : 19303

In Class: 25في الصنف : في الصنف : 25

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

.In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : املالبس ، ألبسة القدم ، أغطية الرأس. من اجل : املالبس ، ألبسة القدم ، أغطية الرأس. 

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, Doha, 
Qatar

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

Address for Services:
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( 540 )

Trade Mark No.: 19304العالمة التجارية رقم : 19304

In Class: 28في الصنف : في الصنف : 28

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

البدنية  الرياضة  أدوات  والدمى،  األلعاب   : اجل  من 
ضمن  الواردة  غير  الرياضية  واألدوات  (اجلمنازية) 

فئات أخرى ، الزينات اخلاصة بشجرة عيد امليالد. 

In Respect of: Games and playthings; gymnastic 
and sporting articles not included in other class-
es, decorations for Christmas trees.

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, Doha, 
Qatar

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

Address for Services:

( 541 )

Trade Mark No.: 19305العالمة التجارية رقم : 19305

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

 ، إدارة األعمال  ، خدمات  : خدمات اإلعالن  من اجل 
خدمات ضبط األعمال ، خدمات أعمال املكاتب. 

In Respect of: Advertising, business management; 
business administration; office function.

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, Doha, 
Qatar

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

Address for Services:
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( 542 )

Trade Mark No.: 19306العالمة التجارية رقم : 19306

In Class: 38في الصنف : في الصنف : 38

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

.In Respect of: Telecommunicationsمن اجل : خدمات اإلتصاالت عن بعد. 

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, Doha, 
Qatar

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

Address for Services:

(543 )

Trade Mark No.: 19307العالمة التجارية رقم : 19307

In Class: 41في الصنف : في الصنف : 41

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

 ، التدريب  خدمات   ، التعليم  خدمات   : اجل  من 
النشاطات  خدمات   ، والترفيه  التسلية  خدمات 

الرياضية والثقافية. 

In Respect of: Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, Doha, 
Qatar

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

Address for Services:
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( 544 )

Trade Mark No.: 19308العالمة التجارية رقم : 19308

In Class: 9في الصنف : في الصنف : 9

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

من اجل : األجهزة والعدد العلمية واملالحية واخلاصة 
والسينماتوغرافية  والفوتوغرافية  األراضي  مبسح 
وإرسال  والقياس  الوزن  وعدد  وأجهزة  والبصرية 
اإلشارات والضبط (املراقبة) وإنقاذ احلياة والتعليم، 
واألجهزة والعدد اخلاصة بوصل أو حتويل أو تركيم أو 
تنظيم أو ضبط الكهرباء ، أجهزة تسجيل أو إرسال 
البيانات  حامالت   ، الصور  أو  الصوت  إستعادة  أو 
البيع  آالت   ، التسجيل  إسطوانات   ، املمغنطة 
بوضع  تعمل  التي  األجهزة  وآليات  األتوماتيكية 
النقد،  مسجالت   ، فيها  معدنـي  نقد  من  قطعة 
اإللكترونية  واحلاسبات  املعدات   ، احلاسبة  اآلالت 
(الكمبيوتر) ملعاجلة البيانات ، أجهزة إطفاء احلرائق. 

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, pho-
tographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), 
life-saving and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; automat-
ic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and com-
puters; fire-extinguishing apparatus. 

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, Doha, 
Qatar

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

Address for Services:

( 545 )

Trade Mark No.: 19309العالمة التجارية رقم : 19309

In Class: 16في الصنف : في الصنف : 16

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011
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املصنوعة من  والبضائع  والكرتون  الورق   : اجل  من 
هذه املواد وغير الواردة ضمن فئات أخرى ، املطبوعات 
، األدوات  الفوتوغرافية  ، مواد جتليد الكتب، الصور 
ألغراض  الالصقة  املواد   ، (اقرطاسية)  الكتابية 
واللوازم  األدوات   ، املنزلية  واألغراض  القرطاسية 
اخلاصة بالفنانني ، فراشي التلوين ، اآلالت الكاتبة 
التهذيب  أدوات  األثاث)  (عدا  املكاتب  ومستلزمات 
التي  البالستيكية  املواد   ، األجهزة)  (عدا  والتعليم 
ضمن  الواردة  (عدا  والتغليف  الرزم  في  تستخدم 

فئات أخرى) ، احلروف املطبعية ، الكليشيهات. 

In Respect of: Paper, cardboard and goods 
made from these materials, not included in 
other classes; printed matters; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or house-hold purposes; artists’ 
materials; paint brushes; typewriters and of-
fice requisites (expect furniture); instructional 
and teaching material (except apparatus); 
plastic materials for packaging (not included 
in the other classes); printers’ type; printing 
blocks. 

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, 
Doha, Qatar 

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

Address for Services:

( 546 )

Trade Mark No.: 19310العالمة التجارية رقم : 19310

In Class: 25في الصنف : في الصنف : 25

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

.In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : املالبس ، ألبسة القدم ، أغطية الرأس. من اجل : املالبس ، ألبسة القدم ، أغطية الرأس. 

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box23190, 
Doha, Qatar

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

Address for Services:
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( 547 )

Trade Mark No.: 19311العالمة التجارية رقم : 19311

In Class: 28في الصنف : في الصنف : 28

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

البدنية  الرياضة  أدوات  والدمى،  األلعاب   : اجل  من 
ضمن  الواردة  غير  الرياضية  واألدوات  (اجلمنازية) 

فئات أخرى ، الزينات اخلاصة بشجرة عيد امليالد. 

In Respect of: Games and playthings; gymnastic
and sporting articles not included in other class-
.es, decorations for Christmas trees

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, Doha,
Qatar

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

:Address for Services

( 548 )

Trade Mark No.: 19312العالمة التجارية رقم : 19312

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

 ، إدارة األعمال  ، خدمات  : خدمات اإلعالن  من اجل 
خدمات ضبط األعمال ، خدمات أعمال املكاتب. 

In Respect of: Advertising, business manage-
ment; business administration; office func-
tion.

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, 
Doha, Qatar

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

Address for Services:
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( 549 )

Trade Mark No.: 19313العالمة التجارية رقم : 19313

In Class: 38في الصنف : في الصنف : 38

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

.In Respect of: Telecommunicationsمن اجل : خدمات اإلتصاالت عن بعد. 

 In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, Doha, 
Qatar

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

Address for Services:

( 550 )

Trade Mark No.: 19314العالمة التجارية رقم : 19314

In Class: 41في الصنف : في الصنف : 41

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

 ، التدريب  خدمات   ، التعليم  خدمات   : اجل  من 
النشاطات  خدمات   ، والترفيه  التسلية  خدمات 

الرياضية والثقافية. 

In Respect of: Education; providing of train-
ing; entertainment; sporting and cultural ac-
tivities

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, 
Doha, Qatar

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

Address for Services:
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( 551 )

Trade Mark No.: 19315العالمة التجارية رقم : 19315

In Class: 9في الصنف : في الصنف : 9

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

واخلاصة  واملالحية  العلمية  والعدد  األجهزة   : اجل  من 
والسينماتوغرافية  والفوتوغرافية  األراضي  مبسح 
والبصرية وأجهزة وعدد الوزن والقياس وإرسال اإلشارات 
واألجهزة  والتعليم،  احلياة  وإنقاذ  (املراقبة)  والضبط 
أو  تنظيم  أو  تركيم  أو  حتويل  أو  بوصل  اخلاصة  والعدد 
أو إستعادة  أو إرسال  ، أجهزة تسجيل  ضبط الكهرباء 
 ، املمغنطة  البيانات  حامالت   ، الصور  أو  الصوت 
وآليات  األتوماتيكية  البيع  ، آالت  التسجيل  إسطوانات 
األجهزة التي تعمل بوضع قطعة من نقد معدنـي فيها 
، املعدات واحلاسبات  النقد، اآلالت احلاسبة  ، مسجالت 
اإللكترونية (الكمبيوتر) ملعاجلة البيانات ، أجهزة إطفاء 

احلرائق. 

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, pho-
tographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), 
life-saving and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; automat-
ic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and com-
puters; fire-extinguishing apparatus.

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

الدوحة   23190 ص.ب   ، التعليمية  املدينة   : العنوان 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, Doha, 
Qatar

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

Address for Services:

( 552 )

Trade Mark No.: 19316العالمة التجارية رقم : 19316

In Class: 25في الصنف : في الصنف : 25

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

.In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : املالبس ، ألبسة القدم ، أغطية الرأس. من اجل : املالبس ، ألبسة القدم ، أغطية الرأس. 
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In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, 
Doha, Qatar

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

Address for Services:

( 553 )

Trade Mark No.: 19317العالمة التجارية رقم : 19317

In Class: 28في الصنف : في الصنف : 28

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

البدنية  الرياضة  أدوات  والدمى،  األلعاب   : اجل  من 
ضمن  الواردة  غير  الرياضية  واألدوات  (اجلمنازية) 

فئات أخرى ، الزينات اخلاصة بشجرة عيد امليالد. 

In Respect of: Games and playthings; gymnastic 
and sporting articles not included in other class-
es, decorations for Christmas trees.

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, Doha, 
Qatar

( 554 )

Trade Mark No.: 19318العالمة التجارية رقم : 19318

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

 ، إدارة األعمال  ، خدمات  : خدمات اإلعالن  من اجل 
خدمات ضبط األعمال ، خدمات أعمال املكاتب. 

In Respect of: Advertising, business management; 
business administration; office function

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 
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العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, Doha, 
Qatar

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

Address for Services:

( 555 )

Trade Mark No.: 19319العالمة التجارية رقم : 19319

In Class: 38في الصنف : في الصنف : 38

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

.In Respect of: Telecommunicationsمن اجل : خدمات اإلتصاالت عن بعد. 

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, Doha, 
Qatar

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

Address for Services:

( 556 )

Trade Mark No.: 19320العالمة التجارية رقم : 19320

In Class: 41في الصنف : في الصنف : 41

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

 ، التدريب  خدمات   ، التعليم  خدمات   : اجل  من 
النشاطات  خدمات   ، والترفيه  التسلية  خدمات 

الرياضية والثقافية. 

In Respect of: Education; providing of train-
ing; entertainment; sporting and cultural ac-
tivities
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In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, 
Doha, Qatar

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

Address for Services:

       

( 557 )

Trade Mark No.: 19321العالمة التجارية رقم : 19321

In Class: 16في الصنف : في الصنف : 16

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

املصنوعة من  والبضائع  والكرتون  الورق   : اجل  من 
هذه املواد وغير الواردة ضمن فئات أخرى ، املطبوعات 
، األدوات  الفوتوغرافية  ، مواد جتليد الكتب، الصور 
ألغراض  الالصقة  املواد   ، (اقرطاسية)  الكتابية 
واللوازم  األدوات   ، املنزلية  واألغراض  القرطاسية 
اخلاصة بالفنانني ، فراشي التلوين ، اآلالت الكاتبة 
التهذيب  أدوات  األثاث)  (عدا  املكاتب  ومستلزمات 
التي  البالستيكية  املواد   ، األجهزة)  (عدا  والتعليم 
ضمن  الواردة  (عدا  والتغليف  الرزم  في  تستخدم 

فئات أخرى) ، احلروف املطبعية ، الكليشيهات. 

In Respect of: Paper, cardboard and goods 
made from these materials, not included in 
other classes; printed matters; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or house-hold purposes; artists’ 
materials; paint brushes; typewriters and of-
fice requisites (expect furniture); instructional 
and teaching material (except apparatus); 
plastic materials for packaging (not included 
in the other classes); printers’ type; printing 
blocks.

In the name of: Al Jazeera Children’sبأسم : شركة اجلزيرة لألطفال 

العنوان : املدينة التعليمية ، ص.ب 23190 الدوحة 
– قطر 

Address: Educational City, P.O.Box 23190, 
Doha, Qatar

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

Address for Services:
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( 558 )

Trade Mark No.: 19322العالمة التجارية رقم : 19322

In Class: 9في الصنف : في الصنف : 9

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011

الة؛ اجهزة الهاتف؛ اسالك  من اجل : الهواتف النقّ
االلياف الضوئية؛ مجموعات راديو التلغراف؛ اجهزة 
أجهزة  الكمبيوتر]؛  داخل  [في  للمركبات  مالحة 
فيديو؛  هواتف  املتحركة؛  الالسلكية  التحدث 
البطاريات  البطارية؛  شاحنات  اجللفانية؛  اخلاليا 

الشمسية. 

In Respect of: Portable telephones; Telephone 
apparatus; Fibre [fiber (Am.)] optic cables; Ra-
diotelegraphy sets; Navigation apparatus for 
vehicles [on-board computers]; Walkie-talk-
ies; Video telephones; Galvanic cells; Battery 
chargers; Solar batteries

بأسم : جيوني كوميونيكيشن إكومبنت كو.، ال تي 
دي. شينزهني دي. شينزهني 

In the name of: GIONEE COMMUNICATION 
EQUIPMENT CO., LTD. SHENZHEN

7028 / إف تاميز تيكنولوجي بيلدجن، رقم 7028 / إف تاميز تيكنولوجي بيلدجن، رقم 7028،  العنوان : 21
شينزهني،  ديستريكت،  فوتيان  شيننان،  أفينيو 

518040، جمهورية الصني الشعبية 

Address: 21/F TIMES TECHNOLOGY BUILD-
ING, NO.7028 AVENUE SHENNAN, FUTIAN 
DISTRICT, SHENZHEN, 518040, P.R.CHINA

ساحور-  بيت  قمصية  جميل  نادر   : التبليغ  عنوان 
الضفة الغربية ص.ب. 182

Address for Services:

( 559 )

Trade Mark No.: 19323العالمة التجارية رقم : 19323

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011
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من اجل : النب والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا 
واملستحضرات  الدقيق  االصطناعي،  والنب  والساجو 
والكعك  والبسكويت  واخلبز  احلبوب  من  املصنوعة 
والفطائر واحللويات والشوكوال واحللويات املثلجة، عسل 
امللح  اخلبيز،  مسحوق  اخلميرة،  األسود،  والعسل  النحل 

واخلردل واخلل، البهارات والتوابل والصلصة، الثلج. 

In Respect of: Coffee, tea, cacao, sugar, rice, tapi-
oca, sago, coffee substitutes, flour, preparations 
made from grain, bread, biscuits, cakes, pastry, 
confectionery, chocolate, ice confectionery, hon-
ey, treacle, yeast, baking powder, salt, mustard, 
vinegar, pepper, sauces, spices, ice.

 In the name of: MR. Bilal Mohammad AL Hamwiبأسم : السيد بالل محمد احلموي بأسم : السيد بالل محمد احلموي 

العنوان : عقار رقم 5668، احلي الشمالي، شارع االربعني، 
معضمية الشام، ريف دمشق، سوريا معضمية الشام، ريف دمشق، سوريا 

Address: Building No 5668, Al Hai Alshamali, 40th 
Street, Madamet Al Sham, Reef Damascus, Syria

عنوان التبليغ : نادر جميل قمصية بيت ساحور- الضفة 
الغربية ص.ب. 182

Address for Services:

( 560 )

Trade Mark No.: 19327العالمة التجارية رقم : 19327

In Class: 34في الصنف : في الصنف : 34

Date: 16/06/2011التاريخ : 16/06/2011

 , السيجار  ويشمل  مصنع  أو  خام  تبغ   : اجل  من 
املستخدم  التبغ   , الصغير  السيجار   , السجائر 
في لف السجائر بشكل شخصي , تبغ الغليون , 
, بدائل التبغ  , تبغ االستنشاق ”الشم“  تبغ املضغ 
(ليست لغايات طبية) أغراض املدخن , وتشمل ورق 
 , التبغ  علب   , السجائر  فالتر   , واألنابيب  السجائر 
من  املصنوعة  غير  واملنفضات  السجائر  صناديق 
 , , الغاليني  أو املغلفة بها  , املسبوكة  مواد ثمينة 
أدوات (عدة) اجليب للف السجائر , الوالعات , اعواد 

الثقاب 

In Respect of: Tobacco, raw or manufactured; to-
bacco products, including cigars, cigarettes, ciga-
rillos, tobacco for roll your own cigarettes, pipe 
tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
snus; tobacco substitutes (not for medical pur-
poses); smokers ̀articles, including cigarette paper 
and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette 
cases and ashtrays, pipes, pocket apparatus for 
rolling cigarettes, lighters; matches.

In the name of: .Philip Morris Products S. Aبأسم : فيليب موريس بروداكتس س.أ. 

 - نوشاتيل   2000 3؛  جينيرينود  كواي   : العنوان 
سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 
Switzerland

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة اجلرمق - 
مقابل مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services:
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( 561 )

Trade Mark No.: 19328العالمة التجارية رقم : 19328

In Class: 34في الصنف : في الصنف : 34

Date: 16/06/2011التاريخ : 16/06/2011

 , السيجار  ويشمل  مصنع  أو  خام  تبغ   : اجل  من 
املستخدم  التبغ   , الصغير  السيجار   , السجائر 
في لف السجائر بشكل شخصي , تبغ الغليون , 
, بدائل التبغ  , تبغ االستنشاق ”الشم“  تبغ املضغ 
(ليست لغايات طبية) أغراض املدخن , وتشمل ورق 
 , التبغ  علب   , السجائر  فالتر   , واألنابيب  السجائر 
من  املصنوعة  غير  واملنفضات  السجائر  صناديق 
 , , الغاليني  أو املغلفة بها  , املسبوكة  مواد ثمينة 
أدوات (عدة) اجليب للف السجائر , الوالعات , اعواد 

الثقاب 

In Respect of: Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, 
cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, 
pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, 
kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); smokers ̀ articles, including cigarette 
paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket ap-
paratus for rolling cigarettes, lighters; matches.

In the name of: .Philip Morris Products S. Aبأسم : فيليب موريس بروداكتس س.أ. 

 - نوشاتيل   2000 3؛  جينيرينود  كواي   : العنوان 
سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 
Switzerland

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة اجلرمق - 
مقابل مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services:

       

( 562 )

Trade Mark No.: 19329العالمة التجارية رقم : 19329

In Class: 34في الصنف : في الصنف : 34

Date: 15/06/2011التاريخ : 15/06/2011
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 , السيجار  ويشمل  مصنع  أو  خام  تبغ   : اجل  من 
املستخدم  التبغ   , الصغير  السيجار   , السجائر 
في لف السجائر بشكل شخصي , تبغ الغليون , 
, بدائل التبغ  , تبغ االستنشاق ”الشم“  تبغ املضغ 
(ليست لغايات طبية) أغراض املدخن , وتشمل ورق 
 , التبغ  علب   , السجائر  فالتر   , واألنابيب  السجائر 
من  املصنوعة  غير  واملنفضات  السجائر  صناديق 
 , , الغاليني  أو املغلفة بها  , املسبوكة  مواد ثمينة 
أدوات (عدة) اجليب للف السجائر , الوالعات , اعواد 

الثقاب 

In Respect of: Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, 
cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, 
pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, 
kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); smokers ̀ articles, including cigarette 
paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket ap-
paratus for rolling cigarettes, lighters; matches.

In the name of: .Philip Morris Products S. Aبأسم : فيليب موريس بروداكتس س.أ. 

 - نوشاتيل   2000 3؛  جينيرينود  كواي   : العنوان 
سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 
Switzerland 

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة اجلرمق - 
مقابل مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services:

       

( 563 )

Trade Mark No.: 19330العالمة التجارية رقم : 19330

In Class: 34في الصنف : في الصنف : 34

Date: 16/06/2011التاريخ : 16/06/2011

 , السيجار  ويشمل  مصنع  أو  خام  تبغ   : اجل  من 
املستخدم  التبغ   , الصغير  السيجار   , السجائر 
في لف السجائر بشكل شخصي , تبغ الغليون , 
, بدائل التبغ  , تبغ االستنشاق ”الشم“  تبغ املضغ 
(ليست لغايات طبية) أغراض املدخن , وتشمل ورق 
 , التبغ  علب   , السجائر  فالتر   , واألنابيب  السجائر 
من  املصنوعة  غير  واملنفضات  السجائر  صناديق 
 , , الغاليني  أو املغلفة بها  , املسبوكة  مواد ثمينة 
أدوات (عدة) اجليب للف السجائر , الوالعات , اعواد 

الثقاب 

In Respect of: Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, 
cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, 
pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, 
kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); smokers ̀ articles, including cigarette 
paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket ap-
paratus for rolling cigarettes, lighters; matches.

In the name of: .Philip Morris Products S. Aبأسم : فيليب موريس بروداكتس س.أ. 
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 - نوشاتيل   2000 3؛  جينيرينود  كواي   : العنوان 
سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 
Switzerland

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة اجلرمق - 
مقابل مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services:

  

( 564 )

Trade Mark No.: 19331العالمة التجارية رقم : 19331

In Class: 34في الصنف : في الصنف : 34

Date: 16/06/2011التاريخ : 16/06/2011

 , السيجار  ويشمل  مصنع  أو  خام  تبغ   : اجل  من 
املستخدم  التبغ   , الصغير  السيجار   , السجائر 
في لف السجائر بشكل شخصي , تبغ الغليون , 
, بدائل التبغ  , تبغ االستنشاق ”الشم“  تبغ املضغ 
(ليست لغايات طبية) أغراض املدخن , وتشمل ورق 
 , التبغ  علب   , السجائر  فالتر   , واألنابيب  السجائر 
من  املصنوعة  غير  واملنفضات  السجائر  صناديق 
 , , الغاليني  أو املغلفة بها  , املسبوكة  مواد ثمينة 
أدوات (عدة) اجليب للف السجائر , الوالعات , اعواد 

الثقاب 

In Respect of: Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, 
cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, 
pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, 
kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); smokers ̀ articles, including cigarette 
paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket ap-
paratus for rolling cigarettes, lighters; matches.

 In the name of: .Philip Morris Products S. Aبأسم : فيليب موريس بروداكتس س.أ. 

 - نوشاتيل   2000 3؛  جينيرينود  كواي   : العنوان 
سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 
Switzerland

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة اجلرمق - 
مقابل مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services:

اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
عبارة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق  اصحابها 

2IN1 ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة
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( 565 )

Trade Mark No.: 19332العالمة التجارية رقم : 19332

In Class: 34في الصنف : في الصنف : 34

Date: 16/06/2011التاريخ : 16/06/2011

 , السيجار  ويشمل  مصنع  أو  خام  تبغ   : اجل  من 
املستخدم  التبغ   , الصغير  السيجار   , السجائر 
في لف السجائر بشكل شخصي , تبغ الغليون , 
, بدائل التبغ  , تبغ االستنشاق ”الشم“  تبغ املضغ 
(ليست لغايات طبية) أغراض املدخن , وتشمل ورق 
 , التبغ  علب   , السجائر  فالتر   , واألنابيب  السجائر 
من  املصنوعة  غير  واملنفضات  السجائر  صناديق 
 , , الغاليني  أو املغلفة بها  , املسبوكة  مواد ثمينة 
أدوات (عدة) اجليب للف السجائر , الوالعات , اعواد 

الثقاب 

In Respect of: Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, 
cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, 
pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, 
kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); smokers ̀ articles, including cigarette 
paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket ap-
paratus for rolling cigarettes, lighters; matches

In the name of: .Philip Morris Products S. Aبأسم : فيليب موريس بروداكتس س.أ. 

 - نوشاتيل   2000 3؛  جينيرينود  كواي   : العنوان 
سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 
Switzerland

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة اجلرمق - 
مقابل مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services:

    

( 566 )

Trade Mark No.: 19333العالمة التجارية رقم : 19333

In Class: 34في الصنف : في الصنف : 34

Date: 16/06/2011التاريخ : 16/06/2011
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 , السيجار  ويشمل  مصنع  أو  خام  تبغ   : اجل  من 
املستخدم  التبغ   , الصغير  السيجار   , السجائر 
في لف السجائر بشكل شخصي , تبغ الغليون , 
, بدائل التبغ  , تبغ االستنشاق ”الشم“  تبغ املضغ 
(ليست لغايات طبية) أغراض املدخن , وتشمل ورق 
 , التبغ  علب   , السجائر  فالتر   , واألنابيب  السجائر 
من  املصنوعة  غير  واملنفضات  السجائر  صناديق 
 , , الغاليني  أو املغلفة بها  , املسبوكة  مواد ثمينة 
أدوات (عدة) اجليب للف السجائر , الوالعات , اعواد 

الثقاب 

In Respect of: Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, 
cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, 
pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, 
kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); smokers ̀ articles, including cigarette 
paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket ap-
paratus for rolling cigarettes, lighters; matches.

In the name of: .Philip Morris Products S. Aبأسم : فيليب موريس بروداكتس س.أ. 

 - نوشاتيل   2000 3؛  جينيرينود  كواي   : العنوان 
سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 
Switzerland

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة اجلرمق - 
مقابل مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services:

اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
اصحابها حق احلماية املطلق باستخدام الكلمات 
والعبارات واالرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن 

العالمة 
       

( 567 )

Trade Mark No.: 19334العالمة التجارية رقم : 19334

In Class: 34في الصنف : في الصنف : 34

Date: 16/06/2011التاريخ : 16/06/2011
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 , السجائر   , السيجار  ويشمل  مصنع  أو  خام  تبغ   : اجل  من 
السيجار الصغير , التبغ املستخدم في لف السجائر بشكل 
شخصي , تبغ الغليون , تبغ املضغ , تبغ االستنشاق ”الشم“ 
, بدائل التبغ (ليست لغايات طبية) أغراض املدخن , وتشمل 
ورق السجائر واألنابيب , فالتر السجائر , علب التبغ , صناديق 
السجائر واملنفضات غير املصنوعة من مواد ثمينة , املسبوكة 
أو املغلفة بها , الغاليني , أدوات (عدة) اجليب للف السجائر , 

الوالعات , اعواد الثقاب 

In Respect of: Tobacco, raw or manufactured; tobacco 
products, including cigars, cigarettes, cigarillos, tobac-
co for roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing 
tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substi-
tutes (not for medical purposes); smokers ̀articles, in-
cluding cigarette paper and tubes, cigarette filters, to-
bacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches.

In the name of: .Philip Morris Products S. Aبأسم : فيليب موريس بروداكتس س.أ. 

-Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerالعنوان : كواي جينيرينود 3؛ 2000 نوشاتيل - سويسرا 
land

مقابل   - اجلرمق  عمارة   - ومشاركوه  كمال   : التبليغ  عنوان 
مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
العام  احلماية املطلق باستخدام عبارة 2IN1 ذات االستخدام 

مبعزل عن العالمة

( 568 )

Trade Mark No.: 19335العالمة التجارية رقم : 19335

In Class: 34في الصنف : في الصنف : 34

Date: 16/06/2011التاريخ : 16/06/2011

 , السيجار  ويشمل  مصنع  أو  خام  تبغ   : اجل  من 
املستخدم  التبغ   , الصغير  السيجار   , السجائر 
في لف السجائر بشكل شخصي , تبغ الغليون , 
, بدائل التبغ  , تبغ االستنشاق ”الشم“  تبغ املضغ 
(ليست لغايات طبية) أغراض املدخن , وتشمل ورق 
 , التبغ  علب   , السجائر  فالتر   , واألنابيب  السجائر 
من  املصنوعة  غير  واملنفضات  السجائر  صناديق 
 , , الغاليني  أو املغلفة بها  , املسبوكة  مواد ثمينة 
أدوات (عدة) اجليب للف السجائر , الوالعات , اعواد 

الثقاب 

In Respect of: Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, 
cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, 
pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, 
kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); smokers ̀ articles, including cigarette 
paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket ap-
paratus for rolling cigarettes, lighters; matches.

In the name of: .Philip Morris Products S. Aبأسم : فيليب موريس بروداكتس س.أ. 
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 - نوشاتيل   2000 3؛  جينيرينود  كواي   : العنوان 
سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 
Switzerland

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة اجلرمق - 
مقابل مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services

( 569 )

Trade Mark No.: 19336العالمة التجارية رقم : 19336

In Class: 34في الصنف : في الصنف : 34

Date: 16/06/2011التاريخ : 16/06/2011

 , السيجار  ويشمل  مصنع  أو  خام  تبغ   : اجل  من 
املستخدم  التبغ   , الصغير  السيجار   , السجائر 
في لف السجائر بشكل شخصي , تبغ الغليون , 
, بدائل التبغ  , تبغ االستنشاق ”الشم“  تبغ املضغ 
(ليست لغايات طبية) أغراض املدخن , وتشمل ورق 
 , التبغ  علب   , السجائر  فالتر   , واألنابيب  السجائر 
من  املصنوعة  غير  واملنفضات  السجائر  صناديق 
 , , الغاليني  أو املغلفة بها  , املسبوكة  مواد ثمينة 
أدوات (عدة) اجليب للف السجائر , الوالعات , اعواد 

الثقاب 

In Respect of: Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, 
cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, 
pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, 
kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); smokers ̀ articles, including cigarette 
paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket ap-
paratus for rolling cigarettes, lighters; matches.

In the name of: .Philip Morris Products S. Aبأسم : فيليب موريس بروداكتس س.أ. 

 - نوشاتيل   2000 3؛  جينيرينود  كواي   : العنوان 
سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 
Switzerland

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة اجلرمق - 
مقابل مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services:

اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
عبارة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق  اصحابها 

2IN1 ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة
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( 570 )

Trade Mark No.: 19337العالمة التجارية رقم : 19337

In Class: 34في الصنف : في الصنف : 34

Date: 16/06/2011التاريخ : 16/06/2011

من اجل : تبغ خام أو مصنع ويشمل السيجار , السجائر 
التبغ املستخدم في لف السجائر   , , السيجار الصغير 
تبغ   , املضغ  تبغ   , الغليون  تبغ   , شخصي  بشكل 
االستنشاق ”الشم“ , بدائل التبغ (ليست لغايات طبية) 
فالتر   , واألنابيب  السجائر  ورق  وتشمل   , املدخن  أغراض 
السجائر , علب التبغ , صناديق السجائر واملنفضات غير 
 , بها  املغلفة  أو  املسبوكة   , ثمينة  مواد  من  املصنوعة 
 , الوالعات   , أدوات (عدة) اجليب للف السجائر   , الغاليني 

اعواد الثقاب 

In Respect of: Tobacco, raw or manufactured; tobacco 
products, including cigars, cigarettes, cigarillos, tobac-
co for roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing 
tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substi-
tutes (not for medical purposes); smokers ̀articles, in-
cluding cigarette paper and tubes, cigarette filters, to-
bacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches.

In the name of: .Philip Morris Products S. Aبأسم : فيليب موريس بروداكتس س.أ. 

-Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerالعنوان : كواي جينيرينود 3؛ 2000 نوشاتيل - سويسرا 
land

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة اجلرمق - مقابل 
مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق 
االستخدام  ذات   2IN1 عبارة  باستخدام  املطلق  احلماية 

العام مبعزل عن العالمةالعام مبعزل عن العالمة

( 571 )

Trade Mark No.: 19338العالمة التجارية رقم : 19338

In Class: 34في الصنف : في الصنف : 34

Date: 16/06/2011التاريخ : 16/06/2011
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 , السجائر   , السيجار  ويشمل  مصنع  أو  خام  تبغ   : اجل  من 
السيجار الصغير , التبغ املستخدم في لف السجائر بشكل 
شخصي , تبغ الغليون , تبغ املضغ , تبغ االستنشاق ”الشم“ 
, بدائل التبغ (ليست لغايات طبية) أغراض املدخن , وتشمل 
ورق السجائر واألنابيب , فالتر السجائر , علب التبغ , صناديق 
السجائر واملنفضات غير املصنوعة من مواد ثمينة , املسبوكة 
أو املغلفة بها , الغاليني , أدوات (عدة) اجليب للف السجائر , 

الوالعات , اعواد الثقاب 

In Respect of: Tobacco, raw or manufactured; tobacco 
products, including cigars, cigarettes, cigarillos, tobac-
co for roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing 
tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substi-
tutes (not for medical purposes); smokers ̀articles, in-
cluding cigarette paper and tubes, cigarette filters, to-
bacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches

In the name of: .Philip Morris Products S. Aبأسم : فيليب موريس بروداكتس س.أ. 

-Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerالعنوان : كواي جينيرينود 3؛ 2000 نوشاتيل - سويسرا 
land

مقابل   - اجلرمق  عمارة   - ومشاركوه  كمال   : التبليغ  عنوان 
مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
العام  احلماية املطلق باستخدام عبارة 2IN1 ذات االستخدام 

مبعزل عن العالمة

( 572 )

Trade Mark No.: 19339العالمة التجارية رقم : 19339

In Class: 34في الصنف : في الصنف : 34

Date: 16/06/2011التاريخ : 16/06/2011

 , السيجار  ويشمل  مصنع  أو  خام  تبغ   : اجل  من 
املستخدم  التبغ   , الصغير  السيجار   , السجائر 
في لف السجائر بشكل شخصي , تبغ الغليون , 
, بدائل التبغ  , تبغ االستنشاق ”الشم“  تبغ املضغ 
(ليست لغايات طبية) أغراض املدخن , وتشمل ورق 
 , التبغ  علب   , السجائر  فالتر   , واألنابيب  السجائر 
من  املصنوعة  غير  واملنفضات  السجائر  صناديق 
 , , الغاليني  أو املغلفة بها  , املسبوكة  مواد ثمينة 
أدوات (عدة) اجليب للف السجائر , الوالعات , اعواد 

الثقاب 

In Respect of: Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, ciga-
rettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substi-
tutes (not for medical purposes); smokers ̀
articles, including cigarette paper and tubes, 
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases 
and ashtrays, pipes, pocket apparatus for 
rolling cigarettes, lighters; matches.

In the name of: .Philip Morris Products S. Aبأسم : فيليب موريس بروداكتس س.أ. 
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 - نوشاتيل   2000 3؛  جينيرينود  كواي   : العنوان 
سويسرا 

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 
Switzerland

عنوان التبليغ : كمال ومشاركوه - عمارة اجلرمق - 
مقابل مديرية التربية والتعليم - الشرفة - البيرة 

Address for Services

اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
عبارة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق  اصحابها 

2IN1 ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة

( 573 ) 

Trade Mark No.: 19340العالمة التجارية رقم : 19340

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 16/06/2011التاريخ : 16/06/2011

 In Respect of: preparation made from cerealsمن اجل : املستحضرات املصنوعة من احلبوب 
/ seeds

املواد  وصناعة  لتجارة  البيان  شركة   : بأسم 
الغذائية 

In the name of: al bayan company for trade 
and food industry

Address: jerusalem - bir nabala - main streetالعنوان : القدس - بيرنباال - الشارع الرئيسي العنوان : القدس - بيرنباال - الشارع الرئيسي 

الشارع   - بيرنباال   - القدس   : التبليغ  ]عنوان 
الرئيسي الرئيسي 

Address for Services:   jerusalem - bir nabala 
- main street

   

( 574 )

Trade Mark No.: 19341العالمة التجارية رقم : 19341

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 16/06/2011التاريخ : 16/06/2011
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In Respect of: patato chipsمن اجل : رقائق بطاطا 

املواد  وصناعة  لتجارة  البيان  شركة   : بأسم 
الغذائية 

In the name of: al bayan company fortrade 
and food industry

Address: jerusalem - bir nabala - main streetالعنوان : القدس - بيرنباال - الشارع الرئيسي العنوان : القدس - بيرنباال - الشارع الرئيسي 

الشارع   - بيرنباال   - القدس   : التبليغ  عنوان 
الرئيسيالرئيسي

Address for Services:   jerusalem - bir nabala 
- main street

( 575 )

Trade Mark No.: 19342العالمة التجارية رقم : 19342

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 16/06/2011التاريخ : 16/06/2011

In Respect of: patato chipsمن اجل : رقائق البطاطا 

املواد  وصناعة  لتجارة  البيان  شركة   : بأسم 
الغذائية 

In the name of: al bayan company for trade 
and food industry

Address: jerusalem - bir nabala - main streetالعنوان : القدس - بيرنباال - الشارع الرئيسي العنوان : القدس - بيرنباال - الشارع الرئيسي 

الشارع   - بيرنباال   - القدس   : التبليغ  عنوان 
الرئيسي الرئيسي 

Address for Services:   jerusalem - bir nabala 
- main street

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
حق احلماية املطلق باستخدام كلمةSNACKS ذات 

االستخدام العام مبعزل عن العالمةاالستخدام العام مبعزل عن العالمة

( 576 )

Trade Mark No.: 19343العالمة التجارية رقم : 19343

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30
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Date: 16/06/2011التاريخ : 16/06/2011

-In Respect of: preparations made from cereمن اجل : املستحضرات املصنوعة من احلبوب 
als / seeds

املواد  وصناعة  لتجارة  البيان  شركة   : بأسم 
الغذائية 

In the name of: al bayan company for trade 
and food industry

Address: jerusalem - bir nabala - main streetالعنوان : القدس - بيرنباال - الشارع الرئيسي العنوان : القدس - بيرنباال - الشارع الرئيسي 

الشارع   - بيرنباال   - القدس   : التبليغ  عنوان 
الرئيسيالرئيسي

Address for Services:   jerusalem - bir nabala 
- main street

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
حق احلماية املطلق باستخدام كلمةSNACKS ذات 

االستخدام العام مبعزل عن العالمةاالستخدام العام مبعزل عن العالمة

( 577 )

Trade Mark No.: 19344العالمة التجارية رقم : 19344

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 16/06/2011التاريخ : 16/06/2011

النشاط  وتفعيل  االعمال  وتوجية  ادارة   : اجل  من 
املكتبي _عرض السلع 

In Respect of: business management; business 
administration; office functions demonstration of 
good

In the name of: samer zuhaer hasan esafanبأسم : سامر زهير حسن سعيفان 

تلفون  الشرقي  امع  _امام  نابلس   : العنوان 
2375243

Address: nablus amam almojama alsharqi tel 
2375243

عنوان التبليغ : نابلس _امام امع الشرقي تلفون 
2375243

Address for Services:   nablus amam almojama 
alsharqi tel 2375243

اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
اصحابها حق احلماية املطلق باستخدام الكلمات 
العام  االستخدام  ذات   STATIONERY و  مكتبة 

مبعزل عن العالمة
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( 578 )

Trade Mark No.: 19345العالمة التجارية رقم : 19345

In Class: 38في الصنف : في الصنف : 38

Date: 19/06/2011التاريخ : 19/06/2011

-In Respect of: radio stations and satellite chanمن اجل : احملطات االذاعية والفضائيات 
nels

In the name of: ahmad najeeb mohammad assafبأسم : احمد جنيب محمد عساف 

- الثقافة  و  االعالم  اهللا-مفوضية  رام   : العنوان 
بجانب املقاطعة - جوال 0569991331

Address: ramallah

عنوان التبليغ : رام اهللا-مفوضية االعالم و الثقافة 
-بجانب املقاطعة - جوال 0569991331

Address for Services:   ramallah

( 579 )

Trade Mark No.: 19346العالمة التجارية رقم : 19346

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

Date: 19/06/2011التاريخ : 19/06/2011

اللون  تبيض   ) القصر  مستحضرات   : اجل  من 
الغسيل  فى  املستعملة  املواد  من  ذلك  وغير   (
ومستحضرات التنظيف والصابون والروائح العطرة 
والزيوت االساسية ومواد التجميل ومحاليل الشعر 
ومواد تنظيف االسنان وكل ما جاء فى هذا الصنف 

 .

In Respect of: CORAL COLOR ( WHITENING 
) AND MATERIALS USED IN LAUNDRY AND 
CLEANING PRODUCTS , SOAP , AROMATIC FRA-
GRANCES , ESSENTIAL OILS AND COSMETICS 
AND BODY CARE AND HAIR , LOTIONS , SHAM-
POO , COLORS , MOISTURIZER , CONDITIONER , 
TEETH CLEENING , ALL , KINDS OF MATERI ALS 
CLASS(3)
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التنظيف  مواد  لتسويق  كير  جاال  شركة   : بأسم 
والتجميل م.خ.م والتجميل م.خ.م 

In the name of: SHAREKT JALA CARE LITASWEQ 
MAWAD ALTANTHEF OALTJMEL

تلفون  السهل  شارع   _ جاال  بيت   : العنوان 
022748417

Address: BIT JALA - SAHEL STREET - TEL-
022748417

تلفون  السهل  _ شارع  جاال  بيت   : التبليغ  عنوان 
022748417

Address for Services:   BIT JALA - SAHEL STREET 
- TEL-022748417

( 580 )

Trade Mark No.: 19347العالمة التجارية رقم : 19347

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 19/06/2011التاريخ : 19/06/2011

من اجل : اللحوم واألسماك والطيور الداجنة 
وحلوم الصيد ، مستخرجات اللحوم ، الفواكه 

واخلضروات احملفوظة واففة واملطهية ، اجللي 
واملربيات وصلصات الفواكه ، البيض واحلليب 

ومنتجات األلبان األخرى ، الزيوت والشحوم املعدة 
لألكل 

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: Al-Sharika Al-Islamiya Al-Falastiبأسم : الشركة االسالمية الفلسطينية للتنمية 
nya Liltanmiya

Address: Tolkarm, The West Bankالعنوان : طولكرم , الضفة الغربية العنوان : طولكرم , الضفة الغربية 

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

Address for Services:
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( 581 )

Trade Mark No.: 19348العالمة التجارية رقم : 19348

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 20/06/2011التاريخ : 20/06/2011

البيع  التجارية؛ خدمات  األ نشطة  ادارة   : اجل  من 
باجلملة والتجزئة وتوريد البضائع وخدمات التسويق 
وعمليات توزيع البضائع وباألخص؛ مالبس للرجال و 
النساء واالطفال، وحتديدا القمصان، قمصان فوتر، 
واق من املطر، باليز صوف، كنزات، خناقات، شورتات، 
رسمية،  جاكيتات  مترين،  بدالت  رياضية،  مالبس 
جاكيتات رياضة، بناطيل، جينزات، تنانير، فساتني، 
معاطف،  جاكيتات،  طويل،  فستان  اوفرهوالت، 
جاكيتات مطر، شاالت لف، معاطف واقية، مالبس 
قطعتني،  سباحة  مالبس  سباحة،  مالبس  شتاء، 
بدالت سباحة، مالبس نوم، مالبس حمام، بيجامات، 
احزمة،  طويلة،  داخلية  بناطيل  داخلية،  مالبس 
ربطات عنق، قبعات، طاقية صيفية، لفحات، ربطات 
جوارب،  مريول،  معصم،  ربطات  اذن،  اغطية  رأس، 
احذية  طويلة،  احذية  احذية،  محبوكة،  جوارب 
بناطيل،  بابوج، كفوف، حماالت  للشاطئ، صنادل، 
جميع انواع احلقائب . مستلزمات اطفال وباالخص 
عربات اطفال للسنوات االولى ، حقائب حفاظات ، 
مقاعد سيارة لالطفال، مستلزمات حمام االطفال، 
العاب،  االطفال،  غرف  مستلزمات   ، تغذية  مواد 
اسرة اطفال، مناشف، رضاعات صناعية، كراسي، 

دراجات وغيرها من املنتجات ذات العالقة. 

In Respect of: Management of commercial ac-
tivities; wholesale and retail services, supply of 
goods and Marketing services and goods dis-
tribution activities Namely; Clothing for men, 
women and children, namely: shirts, sweatshirts, 
tank tops, sweaters, jerseys, turtle-necks, shorts, 
sweatpants, warm-up suits, blazers, sport coats, 
trousers, jeans, skirts, dresses, suits, overalls, 
jumpers, vests, jackets, coats, parkas, ponchos, 
overcoats, rainwear, swimwear; bikinis, swim 
trunks, sleepwear, bathrobes, pajamas, under-
wear, boxer shorts, belts, ties, hats, caps, visors, 
scarves, headbands, ear muffs, wristband, cloth 
bibs, ties, socks, hosiery, shoes, boots, sneakers, 
beach shoes, sandals, slippers, gloves, and sus-
penders, All types of luggage, Baby accessories, 
especially The First Years Wave Stroller, Diaper 
Bag , Car Seats, Bath & Potty, Feeding, Nurs-
ery ,Toys, baby cribs, towels, industrial bottles , 
chairs, bikes and other related Goods and Tools

 In the name of: Sharkat AL-Ghad Lel- Esterad oبأسم : شركة الغد لالستيراد والتصدير 
AL-Tasdeer

Address: Palestine, Ramallahالعنوان : فلسطني - رام اهللا العنوان : فلسطني - رام اهللا 

البيرة  مركز  البيرة،  كمال،  بالل   : التبليغ  عنوان 
التجاري/ طالتجاري/ ط6. 

Address for Services:
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( 582 )

Trade Mark No.: 19349العالمة التجارية رقم : 19349

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 21/06/2011التاريخ : 21/06/2011

In Respect of: Cappuccinoمن اجل : كباتشينو 

الغذائية  للمواد  الزهراء  مصنع  شركة   : بأسم 
والشراب 

In the name of: Al-Zahra’ Food & Drinks Fac-
tory Company

نابلس,  الشرقية,  الصناعية  املنطقة   : العنوان 
الضفة الغربية 

Address: East Industrial Zone, Nablus, The 
West Bank

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

Address for Services:

اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
اصحابها حق احلماية املطلق باستخدام الرسومات 

الوصفية ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمةالوصفية ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة

( 583 )

Trade Mark No.: 19350العالمة التجارية رقم : 19350

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 21/06/2011التاريخ : 21/06/2011

In Respect of: Chocoمن اجل : الشوكو 

الغذائية  للمواد  الزهراء  مصنع  شركة   : بأسم 
والشراب 

In the name of: Al-Zahra’ Food & Drinks Factory 
Company
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نابلس,  الشرقية,  الصناعية  املنطقة   : العنوان 
الضفة الغربية 

Address: East Industrial Zone, Nablus, The West 
Bank

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

Address for Services:

اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
اصحابها حق احلماية املطلق باستخدام الرسومات 

الوصفية ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمةالوصفية ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة
       

( 584 )

Trade Mark No.: 19351العالمة التجارية رقم : 19351

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 21/06/2011التاريخ : 21/06/2011

In Respect of: Saloopمن اجل : السحلب 

بأسم : شركة مصنع الزهراء للمواد الغذائية 
والشراب 

In the name of: Al-Zahra’ Food & Drinks Factory 
Company

العنوان : املنطقة الصناعية الشرقية, نابلس, 
الضفة الغربية 

Address: East Industrial Zone, Nablus, The West 
Bank

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

Address for Services:

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي 
اصحابها حق احلماية املطلق باستخدام 

الرسومات الوصفية ذات االستخدام العام مبعزل 
عن العالمة
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( 585 )

Trade Mark No.: 19353العالمة التجارية رقم : 19353

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 27/06/2011التاريخ : 27/06/2011

سميد  من  مصنوعة  رقائق  السكر,   : اجل  من 
السكاكر,  ,العسل,  ,امللح  الدقيق  طحني  الذرة, 

البسكويت مساحيق غذائية . 

In Respect of: sugar,flakes,made by corn,flower,s
alt,honey,candies,buseuits

 In the name of: sharekt naser wa rami lelsen’a waبأسم : شركة ناصرورامي للصناعة والتجارة 
altejarah

Address: al khalil yataالعنوان : اخلليل يطا 2273983

Address for Services:   al khalil yataعنوان التبليغ : اخلليل يطا 2273983

( 586 )

Trade Mark No.: 19354العالمة التجارية رقم : 19354

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 27/06/2011التاريخ : 27/06/2011

من اجل : الدعاية واالعالن وإدارة وتوجيه األعمال 
وتفعيل النشاط املكتبي . وتفعيل النشاط املكتبي . 

In Respect of: advertising , business , manag-
ment

-In the name of: royal company for the manufacبأسم : شركة رويال لصناعة االحذية 
ture of shoes

Address: hebron -wad ahareyaالعنوان : اخلليل - وادي الهربة العنوان : اخلليل - وادي الهربة 

عنوان التبليغ : م. صالح اجلنيدي -اخلليل -راس 
اجلورة- تلفون 2217433

Address for Services:
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( 587 )

Trade Mark No.: 19355العالمة التجارية رقم : 19355

In Class: 25في الصنف : في الصنف : 25

Date: 27/06/2011التاريخ : 27/06/2011

In Respect of: shoesمن اجل : االحذية 

-In the name of: royal company for the manuبأسم : شركة رويال لصناعة االحذية 
facture of shoes

Address: hebron -wad ahareyaالعنوان : اخلليل - وادي الهربة العنوان : اخلليل - وادي الهربة 

عنوان التبليغ : م. صالح اجلنيدي -اخلليل -راس 
اجلورة- تلفون 2217433

Address for Services:

( 588 )

Trade Mark No.: 19357\العالمة التجارية رقم : 19357

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 27/06/2011التاريخ : 27/06/2011

In Respect of: Flourمن اجل : الطحني 

In the name of: sharekat alshark altejariaبأسم : شركة الشرق التجارية 

Address: jenin - sharea abaالعنوان : جنني - شارع عابا العنوان : جنني - شارع عابا 

Address for Services:   jenin - sharea abaعنوان التبليغ : جنني - شارع عابا عنوان التبليغ : جنني - شارع عابا 

اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق  اصحابها 
طحني والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات 

االستخدام العام مبعزل عن العالمةاالستخدام العام مبعزل عن العالمة
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( 589 ) 

Trade Mark No.: 19358العالمة التجارية رقم : 19358

In Class: 25في الصنف : في الصنف : 25

Date: 27/06/2011التاريخ : 27/06/2011

In Respect of: Clothing,SHOESمن اجل : مالبس واحذية 

-In the name of: AHMAD “ RAFAT SUBHE” MOHAبأسم : احمد ”رأفت صبحي“ محمد دواسة 
MAD DAWASAH

Address: JENIN AMARET FUAADالعنوان : جنني - عمارة فؤاد 

Address for Services:   JENIN AMARET FUAADعنوان التبليغ : جنني - عمارة فؤادعنوان التبليغ : جنني - عمارة فؤاد

       

( 590 )

Trade Mark No.: 19359العالمة التجارية رقم : 19359

In Class: 34في الصنف : في الصنف : 34

Date: 27/06/2011التاريخ : 27/06/2011

من اجل : السجائر، التبغ، منتجات التبغ، لوازم 
املدخنني. 

In Respect of: Cigarettes; tobacco; tobacco prod-
ucts; and smokers’ articles

 In the name of: British American Tobacco (Brands)بأسم : بريتش أميريكان توباكو (براندز) مليتد 
Limited

العنوان : غلوب هاوس، 4 متبل بليس، لندن دبليو 
سيسي2ار 2بي جي، اململكة املتحدة بي جي، اململكة املتحدة 

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

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

Address for Services:



2011/10/2العـــدد الثالث

364

( 591 )

Trade Mark No.: 19362العالمة التجارية رقم : 19362

In Class: 9في الصنف : في الصنف : 9

Date: 28/06/2011التاريخ : 28/06/2011

من اجل : االجهزة واالدوات العلمية واملالحية واملساحية 
املستعملة  وتلك  والبصرية,  والسينمائية  والتصويرية 
في الوزن و القياس واعطاء االشارات واملراقبة (االشراف) 
واالنقاذ والتعليم - اجهزة وادوات لوصل او فتح او حتويل 
او تكثيف او تنظيم او التحكم في الطاقه الكهربائية, 
 - الصورة  او  الصوت  او استعادة  او نقل  اجهزة تسجيل 
التسجيل  اقراص  املغناطيسية,  البيانات  وسائط حمل 
بوضع  تعمل  التي  واالجهزة  االوتوماتيكية  البيع  االت   -
واالالت  للنقود  الراصدة  االجهزة   , فيها  النقدية  القطع 
االلية  واحلاسبات  البيانات  معاجلة  واجهزة  احلاسبة 
الهواتف  اجهزة   , احلرائق  اطفاء  اجهزة   . (الكمبيوتر) 
الغيار  قطع   , الكمبيوتر  واجهزة   , املتحركة  الهواتف   ,

وامللحقات اخلاصة باملنتجات املذكورة 

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, electric, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking (supervision), life-sav-
ing and teaching apparatus and instruments; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers, recording discs; auto-
matic vending machines and mechanisms for coin op-
erated apparatus; cash registers, calculating machines 
and data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus; Apparatus for transmission, 
recording, or reproduction of sound or images, tele-
phone, telephone mobiles and computers, hardware 
and accessories thereof

In the name of: AXIOM TELECOM (L.L.C.)بأسم : اكسيوم تيليكوم (ش.ذ.م.م.) بأسم : اكسيوم تيليكوم (ش.ذ.م.م.) 

Address: P.O. Box 9266 Dubai, United Arab Emiratesالعنوان : ص.ب. 9266 دبي، االمارات العربية املتحدة  دبي، االمارات العربية املتحدة 

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

Address for Services:

( 592 )

Trade Mark No.: 19363العالمة التجارية رقم : 19363

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35
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Date: 28/06/2011التاريخ : 28/06/2011

االعمال  ادارة   , واالعالن  الدعاية  : خدمات  اجل  من 
 , املكتبية  االعمال   , التجارية  االنشطة  ادارة   ,
جتميع   , العينات  توزيع   , لالخرين  الترويج  خدمات 
اجهزة  خصوصا  املنتجات  من  معينة  مجموعة 
ارسال او تسجيل او نسخ الصوت او الصورة، اجهزة 
الكمبيوتر،  واجهزة  املتحركة،  الهواتف  الهواتف، 
قطع الغيار وامللحقات اخلاصة باملنتجات املذكورة، 

لتمكني الزبائن من معاينتها وشرائها بسهولة 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions; sale 
promotion (for others); distribution of samples the 
bringing together for the benefit of others, of a va-
riety of goods specially, apparatus for transmis-
sion, recording, or reproduction of sound or imag-
es, telephone, telephone mobiles and computers, 
hardware and accessories thereof, enabling cus-
tomers to conveniently view and purchase those

In the name of: AXIOM TELECOM (L.L.C.)بأسم : اكسيوم تيليكوم (ش.ذ.م.م.) بأسم : اكسيوم تيليكوم (ش.ذ.م.م.) 

العربية  االمارات  دبي،   9266 ص.ب.   : العنوان 
املتحدة 

Address: P.O. Box 9266 Dubai, United Arab Emir-
ates

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

Address for Services:

      

( 593 )

Trade Mark No.: 19364العالمة التجارية رقم : 19364

In Class: 37في الصنف : في الصنف : 37

Date: 28/06/2011التاريخ : 28/06/2011
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من اجل : خدمات انشاء املباني , خدمات الصيانة 
و  الصيانة  خدمات   , التركيب  خدمات   , واالصالح 
او  ارسال  اجهزة  واصالح  خصوصا صيانة  االصالح 
تسجيل او نسخ الصوت او الصورة، اجهزة الهواتف، 
الهواتف املتحركة، واجهزة الكمبيوتر، قطع الغيار 

وامللحقات اخلاصة باملنتجات املذكورة 

In Respect of: Building construction; repair; in-
stallation services; Maintenance and repairer 
services namely, Maintenance and repairer of 
apparatus for transmission, recording, or repro-
duction of sound or images, telephone, telephone 
mobiles and computers, hardware and accesso-
ries thereof

In the name of: AXIOM TELECOM (L.L.C.)بأسم : اكسيوم تيليكوم (ش.ذ.م.م.) بأسم : اكسيوم تيليكوم (ش.ذ.م.م.) 

العربية  االمارات  دبي،   9266 ص.ب.   : العنوان 
املتحدة 

Address: P.O. Box 9266 Dubai, United Arab Emir-
ates

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

Address for Services:

( 594 )

Trade Mark No.: 19365العالمة التجارية رقم : 19365

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 28/06/2011التاريخ : 28/06/2011

من اجل : اللحوم واألسماك والطيور الداجنة وحلوم 
الصيد ، مستخرجات اللحوم ، الفواكه واخلضروات 
واملربيات  اجللي   ، واملطهية  واففة  احملفوظة 
ومنتجات  واحلليب  البيض   ، الفواكه  وصلصات 

األلبان األخرى ، الزيوت والشحوم املعدة لألكل األلبان األخرى ، الزيوت والشحوم املعدة لألكل 

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

والتصدير  لالستيراد  املنتهى  شركة   : بأسم 
مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharikat Al-Montaha Lilistirad 
Waltasdeer Mosahima Khososiya

عيصى,  ابراهيم,  سيدنا  مدرسة  مقابل   : العنوان 
اخلليل, الضفة الغربية 

Address: Opposite to Sayidna Ibrahim School, 
Isa, Hebron, the West Bank

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

Address for Services:
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( 595 )

Trade Mark No.: 19366العالمة التجارية رقم : 19366

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 30/06/2011التاريخ : 30/06/2011

والتابيوكا  واألرز  والكاكاو  والسكر  والشاي  لنب   : اجل  من 
والساجور، وما يقوم مقام النب، املتة- الدقيق واملستحضرات 
واحللويات–  والفطائر  والكعك  اخلبز  احلبوب–  من  املصنوعة 
اخلميرة ومسحوق اخلبيز– مساحيق غذائية– مقبالت غذائية– 
عسل  البوظة-  الثلج–  املثلجات–  على  والطحينة-  احلالوة 
النحل والعسل األسود- على امللح– اخلردل– الفلفل– التوابل– 
اخلل– الصلصة- الشوكوالته واملغطسات والبسكويت– حبوب 
مصاص  الراحة–  العلكة–  السكاكر–  ملبسة-  شوكوالته 
مصنوعة  رقائق  فوندان  سكرية–  قضامة  ملبس–  األطفال– 

من سميد الذرة 

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 falkes made 
from corn

In the name of: haitham mahmoud moh hamadaبأسم : هيثم محمود محمد حمادة 

Address: gaza aladarag ard al alamyالعنوان : غزة –الدرج ارض العلمي العنوان : غزة –الدرج ارض العلمي 0599799912

Address for Services:   gaza aladarag ard al alamyعنوان التبليغ : غزة –الدرج ارض العلمي عنوان التبليغ : غزة –الدرج ارض العلمي 0599799912

( 596 )

Trade Mark No.: 19367العالمة التجارية رقم : 19367

In Class: 16في الصنف : في الصنف : 16

Date: 30/06/2011التاريخ : 30/06/2011
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املصنوعة  واألصناف  الورق  تشمل   : اجل  من 
املصنوعة  واألصناف  (الكرتون)  املقوى  الورق  منه– 
مواد  الكتب–  والدوريات–  اجلرائد  املطبوعات-  منه- 
الكتابية–  األدوات  الفوتوغرافية–  الصور  التجليد– 
األدوات  الكتابية)  باألدوات  (اخلاصة  اللصق  مواد 
 – الورقية–  احملارم  التلوين–  بالفنانني– فرش  اخلاصة 

فوط أطفال. 

In Respect of: Paper, cardboard and goods 
made from these materials, not included in 
other classes; printed matter; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists’ 
materials printing blocks .baby diapers paper 
toilet

-In the name of: haitham mahmoud moh hamaبأسم : هيثم محمود محمد حمادة 
da

Address: gaza aladarag ard al alamyالعنوان : غزة –الدرج ارض العلمي العنوان : غزة –الدرج ارض العلمي 0599799912

العلمي  ارض  –الدرج  غزة   : التبليغ  عنوان 
0599799912

Address for Services:   gaza aladarag ard al 
alamy

( 597 )

Trade Mark No.: 19368العالمة التجارية رقم : 19368

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 30/06/2011التاريخ : 30/06/2011

الشوكوالته  ومنتجات  الشوكوالته   : اجل  من 
السكاكر،  احللوانية،  السكر  منتجات  احللوانية، 
الباستا،  الكعك،  انواعه)،  (بكافة  البسكويت 
املعكرونة  العصائبية،  املعكرونة  املعكرونة، 
الشعيرية،  السباغيتي،  الفورية،  العصائبية 
املايونيز،  اخلميرة، مسحوق اخلبازة، توابل السلطة، 
املثلجات،  (التوابل)،  والصلصات  اب  الكاتش  اخلل، 
املثلج،  العجني  للطبخ،  اجلاهز  العجني  منتجات 
غير  املثلجة  احللويات  البوظة،  املثلج،  البرثس 
املصنوعة  املثلجة  احللويات  االلبان،  من  املصنوعة 
الشاي،   ، القهوة  املثلجة،  احللويات  الفواكه،  من 
وما  الساجو،  التابيوكا،  األرز،   ، السكر  الكاكاو، 
يقوم مقام القهوة، اخلبز، املعجنات، العسل، دبس 
املصنوع  الطحني  اخلردل،  امللح،  املثلجات،  السكر، 
االطعمة  مشروبات  احلبوب,  التوابل,  احلبوب,  من 
الصلصات,  واالعشاب),  احلبوب  على  (املعتمدة 

عسل الشاي العشبي عسل الشاي العشبي 

In Respect of: Chocolates and Chocolate Con-
fectionery Products, Sugar Confectionery Prod-
ucts, Candies, Biscuits(all types), cakes, Pasta, 
Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti, 
Vermicelli, Yeast, Baking Powder, Salad Dress-
ings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and 
Sauces(condiments), ices, ready to cook dough 
products, frozen dough, frozen parathas, ice 
creams, non-dairy frozen desserts, frozen fruit 
desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee, bread, pastry, 
honey, treacle, ices, salt, mustard, flour made from 
cereals, spices. pulses, Food beverages (Grain-
based and Herbal), Gravies, Herbal tea Honey
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.In the name of: International Foodstuffs Coبأسم : الشركة العاملية للمواد الغذائية 

العربية  االمارات  الشارقة،   ،4115 ص.ب:   : العنوان 
املتحدة 

Address: P.O. Box: 4115, Sharjah, United Arab 
Emirates

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

Address for Services:

(598 )

Trade Mark No.: 19370العالمة التجارية رقم : 19370

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 30/06/2011التاريخ : 30/06/2011

In Respect of: woman diapersمن اجل : فوط نسائية 

In the name of: haitham mahmoud moh hamadaبأسم : هيثم محمود محمد حمادة 

Address: gaza aladarag ard al alamyالعنوان : غزة –الدرج ارض العلمي العنوان : غزة –الدرج ارض العلمي 0599799912

Address for Services:   gaza aladarag ard al alamyعنوان التبليغ : غزة –الدرج ارض العلمي عنوان التبليغ : غزة –الدرج ارض العلمي 0599799912

       

( 599 )

Trade Mark No.: 19372العالمة التجارية رقم : 19372

In Class: 7في الصنف : في الصنف : 7

Date: 30/06/2011التاريخ : 30/06/2011

من اجل : اآلالت وعدد اآلالت ، محركات ومحركات آالت ثابتة 
(عدا  اآلالت  وسيور  وصالت   ، البرية)  املركبات  محركات  (عدا 
املتعلقة باملركبات البرية) ، اآلالت واملعدات الزراعية غير املدارة 

باليد ، حاضنات البيض 

In Respect of: Machines and machine tools; motors and 
engines (except for land vehicles); machine coupling 
and transmission components (except for land ve-
hicles); agricultural implements other than hand-oper-
ated; incubators for eggs

In the name of: Rolman World FZEبأسم : شركة روملان وورلد م م ح 
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دبي,  علي,  بجبل  احلرة  املنطقة   261069 ب:  ص   : العنوان 
االمارات العربية املتحدة 

Address: P.O. Box: 261069 Jebel Ali free zone, Dubai, 
United Arab Emirates

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

Address for Services:

( 600 )

Trade Mark No.: 19373العالمة التجارية رقم : 19373

In Class: 9في الصنف : في الصنف : 9

Date: 30/06/2011التاريخ : 30/06/2011

واملالحية  العلمية  واألدوات  األجهزة   : اجل  من 
الفتوغرافي  التصوير  وادوات  واجهزة  واملساحية 
والسينمائي واالدوات البصرية، واجهزة وادوات قياس 
الوزن والقياس و اإلشارة واملراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ 
وحتويل  وفتح  لوصل  واالدوات  االجهزة   ، والتعليم 
وتكثيف وتنظيم او التحكم بالطاقة الكهربائية, 
أو  الصوت  استعادة  أو  نقل  أو  تسجيل  أجهزة   ,
املغناطيسية،  البيانات  حمل  وسائط   ، الصورة 
و  األوتوماتيكية  البيع  آالت   ، التسجيل  أقراص 
فيها،  النقدية  القطع  بوضع  تعمل  التي  األجهزة 
وأجهزة  احلاسبة  واآلالت  للنقود  الراصدة  األجهزة 
 ، (الكمبيوتر)  اآللية  واحلاسبات  البيانات  معاجلة 

أجهزة إطفاء احلرائق 

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weigh-
ing, measuring, signaling, checking (supervision), 
life-saving and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; automat-
ic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and com-
puters; fire-extinguishing apparatus

In the name of: Rolman World FZEبأسم : شركة روملان وورلد م م ح بأسم : شركة روملان وورلد م م ح 

العنوان : ص ب: 261069 املنطقة احلرة بجبل علي, 
دبي, االمارات العربية املتحدة دبي, االمارات العربية املتحدة 

Address: P.O. Box: 261069 Jebel Ali free zone, 
Dubai, United Arab Emirates

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

Address for Services:
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( 601 ) 

Trade Mark No.: 19374العالمة التجارية رقم : 19374

In Class: 11في الصنف : في الصنف : 11

Date: 30/06/2011التاريخ : 30/06/2011

البخار  وتوليد  والتدفئة  اإلنارة  أجهزة   : اجل  من 
والتزويد  والتهوية  والتجفيف  والتبريد  والطهي 

باملياه واألغراض الصحية 

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

In the name of: Rolman World FZEبأسم : شركة روملان وورلد م م ح بأسم : شركة روملان وورلد م م ح 

العنوان : ص ب: 261069 املنطقة احلرة بجبل علي, 
دبي, االمارات العربية املتحدة دبي, االمارات العربية املتحدة 

Address: P.O. Box: 261069 Jebel Ali free zone, 
Dubai, United Arab Emirates

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

Address for Services:

( 602 )

Trade Mark No.: 19375العالمة التجارية رقم : 19375

In Class: 12في الصنف : في الصنف : 12

Date: 30/06/2011التاريخ : 30/06/2011

من اجل : املركبات ، اجهزة النقل البري أو اجلوي أو 
البحري البحري 

In Respect of: Vehicles; apparatus for locomotion 
by land, air or water

In the name of: Rolman World FZEبأسم : شركة روملان وورلد م م ح بأسم : شركة روملان وورلد م م ح 

العنوان : ص ب: 261069 املنطقة احلرة بجبل علي, 
دبي, االمارات العربية املتحدة دبي, االمارات العربية املتحدة 

Address: P.O. Box: 261069 Jebel Ali free zone, 
Dubai, United Arab Emirates

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

Address for Services:



2011/10/2العـــدد الثالث

372

( 603 )

Trade Mark No.: 19376العالمة التجارية رقم : 19376

In Class: 35في الصنف : في الصنف : 35

Date: 30/06/2011التاريخ : 30/06/2011

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

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

In the name of: Rolman World FZEبأسم : شركة روملان وورلد م م ح بأسم : شركة روملان وورلد م م ح 

العنوان : ص ب: 261069 املنطقة احلرة بجبل علي, 
دبي, االمارات العربية املتحدة دبي, االمارات العربية املتحدة 

Address: P.O. Box: 261069 Jebel Ali free zone, 
Dubai, United Arab Emirates

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

Address for Services:

( 604 )

Trade Mark No.: 19377العالمة التجارية رقم : 19377

In Class: 42في الصنف : في الصنف : 42

Date: 03/07/2011التاريخ : 03/07/2011

البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  اخلدمات   : اجل  من 
واالبحاث  التحاليل  خدمات  بها-  املتعلقة  والتصميم 
الصناعية- خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر– 

خدمات قانونية. 

In Respect of: Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial analy-
sis and research services; design and development of 
computer hardware and software; legal services.
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-In the name of: infotech business solutions & informaبأسم : شركة انفوتك للحلول االدارية وتكنولوجيا املعلومات 
tion technology

: رام اهللا - املنقة الصناعية - عمارة القدس مكتب  العنوان 
رقم 4

Address: ramallah - industrial zone , al quds blg office 
4

القدس  عمارة   - الصناعية  املنقة   - اهللا  رام   : التبليغ  عنوان 
مكتب رقم 4

Address for Services:   ramallah - industrial zone , al 
quds blg office 4

( 605 )

Trade Mark No.: 19378العالمة التجارية رقم : 19378

In Class: 43في الصنف : في الصنف : 43

Date: 03/07/2011التاريخ : 03/07/2011

واملشروبات-  االطعمة  توفير  خدمات   : اجل  من 
االيواء املؤقت. 

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

املساهمة  للمطاعم  العاملية  الشركة   : بأسم 
اخلصوصية احملدودة 

In the name of: al-ALAMIEH RESTAURENTS LTD

الطابق   - سعيد  بور  شارع   - املاصيون   : العنوان 
االرضي - عمارة قطوم االرضي - عمارة قطوم 

Address: AL-MASYOUN -BOUR SAEED STREET 
- GROUND FLOOR - KATOOM BUILDING

 - عمارة  شوكت-  يوسف  :احملامي  التبليغ  عنوان 
الرموني - شارع الزهراء - قرب فندق عودة القدمي الرموني - شارع الزهراء - قرب فندق عودة القدمي 

Address for Services:

اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق  اصحابها 

cafe ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة

( 606)

Trade Mark No.: 19379العالمة التجارية رقم : 19379

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 03/07/2011التاريخ : 03/07/2011
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الهضمي  اجلهاز  أمراض  لعالج  الصيدلية  املستحضرات   : اجل  من 
والقلب واألوعية الدموية. 

In Respect of: Pharmaceutical preparations for the treatment 
of gastrointestinal and cardiovascular ailments.

In the name of: AstraZeneca ABبأسم : أسترا زينيكا آ بي بأسم : أسترا زينيكا آ بي 

151 سوديرتاجلي ، السويد  سوديرتاجلي ، السويد  Address: SE-151 85 SODERTALJE, Swedenالعنوان : أس إي – 85

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

Address for Services:

( 607)

Trade Mark No.: 19380العالمة التجارية رقم : 19380

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 03/07/2011التاريخ : 03/07/2011

اجلهاز  أمراض  لعالج  الصيدلية  املستحضرات   : اجل  من 
الهضمي والقلب واألوعية الدموية. 

In Respect of: Pharmaceutical preparations for 
the treatment of gastrointestinal and cardiovas-
cular ailments.

In the name of: AstraZeneca ABبأسم : أسترا زينيكا آ بي بأسم : أسترا زينيكا آ بي 

151 سوديرتاجلي ، السويد  سوديرتاجلي ، السويد   Address: SE-151 85 SODERTALJE, Swedenالعنوان : أس إي – 85

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

Address for Services:

( 608)

Trade Mark No.: 19381العالمة التجارية رقم : 19381

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 03/07/2011التاريخ : 03/07/2011

 In Respect of: Pharmaceutical preparations andمن اجل : املستحضرات واملواد الصيدلية. 
substances.

In the name of: AstraZeneca ABبأسم : أسترا زينيكا آ بي بأسم : أسترا زينيكا آ بي 

151 سوديرتاجلي ، السويد  سوديرتاجلي ، السويد  Address: SE-151 85 SODERTALJE, Swedenالعنوان : أس إي – 85

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

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

الفكرية-  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  :Address for Servicesعنوان 
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( 609 )

Trade Mark No.: 19382العالمة التجارية رقم : 19382

In Class: 9في الصنف : في الصنف : 9

Date: 03/07/2011التاريخ : 03/07/2011

االتصال  اجهزة  الطرفية؛  احلاسوب  أجهزة   : اجل  من 
الالسلكي ، الهواتف احملمولة ، أجهزة االتصال الداخلي 
؛ جهاز اإلتصال البصري؛ السماعات ؛ العدادات ؛ شواحن 

البطاريات ؛ اخلاليا اجللفانية ؛ الهواتف النقالة 

In Respect of: Peripheral devices (Computer -); 
Walkie-talkies; Portable telephones; Intercom-
munication apparatus; Optical communication 
device; Earphone; Counters; Battery chargers; 
Galvanic cells; Mobile phones.

بأسم : شينزهني كينكسيندا تيكنولوجي كو.، ال تي 
دي. 

In the name of: SHENZHEN KENXINDA TECH-
NOLOGY CO., LTD.

العنوان : ايتينث فلور، فوشان اورينت بلدجن، شيننان أي 
في في 7006، شينزهني، جمهورية الصني الشعبية 

Address: 18TH FLOOR, FUCHUN ORIENT BUILD-
ING, SHENNAN AV 7006, SHENZHEN, P.R.CHINA

عنوان التبليغ : نادر جميل قمصية بيت ساحور- الضفة 
الغربية ص.ب. 182

Address for Services:

( 610 )

Trade Mark No.: 19383العالمة التجارية رقم : 19383

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

Date: 04/07/2011التاريخ : 04/07/2011

In Respect of: cosmeticsمن اجل : مستحضرات التجميل 

In the name of: unhycosبأسم : يونيكوس 

 / بايرايليا   95480 بارك  دو  مني   325 ماركوتس  ديس  زاي   : العنوان 
فرنسا 

Address: zi des marcots 325 chemin du parc 95480 pierlaye 
,france

عنوان التبليغ : شركة نوفل وشركاه للتجارة والتسوق -نابلس- دير 
شرف 

Address for Services:
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( 611 )

Trade Mark No.: 19384العالمة التجارية رقم : 19384

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

Date: 04/07/2011التاريخ : 04/07/2011

In Respect of: cosmeticsمن اجل : مستحضرات التجميل 

In the name of: unhycosبأسم : يونيكوس 

العنوان : زاي ديس ماركوتس 325 تشي مني دو 
بارك 95480 بايرايليا / فرنسا 

Address: zi des marcots 325 chemin du parc 
95480 pierlaye ,france

عنوان التبليغ : شركة نوفل وشركاه للتجارة 
والتسوق نابلس - دير شرف 

Address for Services:

( 612 )

Trade Mark No.: 19385العالمة التجارية رقم : 19385

In Class: 5في الصنف : في الصنف : 5

Date: 04/07/2011التاريخ : 04/07/2011

In Respect of: Human pharmaceutical preparationsمن اجل : املستحضرات الصيدلية البشرية. 

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

اند  جونسون  ون  نيوجيرسي،  من  شركة   : العنوان 
جونسون بالزا، نيو برانزويك، نيو جيرسيالواليات املتحدة 

االمريكية ، 08933،

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

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

Address for Services:
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( 613 )

Trade Mark No.: 19389العالمة التجارية رقم : 19389

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 05/07/2011التاريخ : 05/07/2011

 In Respect of: preserved , frozen , dried and cookedمن اجل : خضروات محفوظه ومجمده ومجففه ومطهوه 
fruits and vegetables

In the name of: sharekt max llsena’at al gheza’eaبأسم : شركة ماكس للصناعات الغذائية 

Address: Nablus – shre’e al quads tel :0598408080العنوان : نابلس – شارع القدس – ت : العنوان : نابلس – شارع القدس – ت : 0598408080

 Address for Services:   Nablus – shre’e al quads telعنوان التبليغ : نابلس – شارع القدس – ت : 0598408080
:0598408080 

( 614 )

Trade Mark No.: 19390العالمة التجارية رقم : 19390

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 05/07/2011التاريخ : 05/07/2011

احلبوب  من  املصنوعه  واملستحضرات  الدقيق   : اجل  من 
واخلبز والفطائر . 

In Respect of: flour and preparations mad from ce-
. reals , bread , pastry and confectionery

In the name of: sharekt max llsena’at al gheza’eaبأسم : شركة ماكس للصناعات الغذائية 

Address: Nablus – shre’e al quads telالعنوان : نابلس – شارع القدس – ت : 0598408080
:0598408080

عنوان التبليغ : نابلس – شارع القدس – ت : 
0598408080

Address for Services:   Nablus – shre’e al quads
tel :0598408080
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( 615 )

Trade Mark No.: 19393العالمة التجارية رقم : 19393

In Class: 29في الصنف : في الصنف : 29

Date: 06/07/2011التاريخ : 06/07/2011

الداجنة  والطيور  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
اللحوم  مستخرجات   – الصيد  وطيور  وحيوانات 
– الفواكه واخلضراوات احملفوظة واففة واملطهية 
– املربات بأنواعها – البيض واللنب وغيره من منتجات 
األلبان – الزيوت والشحوم املعدة للتغذية – األغذية 

احملفوظة والالت 

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

 In the name of: Jamal AbdelMajed Hanafiehبأسم : شركة جمال عبدايد حنفيه واوالده 
& Sons Co.

 ,Address: P.O. Box: 940150, Amman 11194العنوان : ص ب: 940150 , عمان 11194 , االردن 
Jordan

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

Address for Services:

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
snack حق احلماية املطلق باستخدام كلمةسناك

وعبارة املذاق املنميز ذات االستخدام العام مبعزل عن 
العالمة.
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( 616 )

Trade Mark No.: 19394العالمة التجارية رقم : 19394

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 06/07/2011التاريخ : 06/07/2011

من اجل : النب والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا 
والساجو وما يقوم مقام النب – الدقيق واملستحضرات 
والكعك  والبسكويت  اخلبز   . احلبوب  من  املصنوعة 
والعسل  النحل  . عسل  واملثلجات  واحللويات  والفطائر 
واخلردل   – امللح   – اخلميرة  ومسحوق  اخلميرة   . األسود 

– الفلفل واخلل والصلصة – التوابل – الثلج 

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

 & In the name of: Jamal AbdelMajed Hanafiehبأسم : شركة جمال عبدايد حنفيه واوالده 
Sons Co.

-Address: P.O. Box: 940150, Amman 11194, Jorالعنوان : ص ب: 940150 , عمان 11194 , االردن 
dan

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

Address for Services:

حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
املذاق  وعبارة   snack باستخدام كلمةسناك املطلق  احلماية 

املنميز ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة.

( 617 )

Trade Mark No.: 19395العالمة التجارية رقم : 19395

In Class: 43في الصنف : في الصنف : 43

Date: 06/07/2011التاريخ : 06/07/2011

ترتيب  واملشروبات,  األطعمة  توفير  خدمات   : اجل  من 
االقامة املؤقتة 

In Respect of: Services for providing food and drink; 
temporary accommodation
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 In the name of: Jamal AbdelMajed Hanafieh & Sonsبأسم : شركة جمال عبدايد حنفيه واوالده 
Co.

Address: P.O. Box: 940150, Amman 11194, Jordanالعنوان : ص ب: 940150 , عمان 11194 , االردن 

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

Address for Services:

اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
snackحق احلماية املطلق باستخدام كلمةسناك snackحق احلماية املطلق باستخدام كلمةسناك snack وعبارة 

املذاق املنميز ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة.املذاق املنميز ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة.

( 618 )

Trade Mark No.: 19396العالمة التجارية رقم : 19396

In Class: 43في الصنف : في الصنف : 43

Date: 07/07/2011التاريخ : 07/07/2011

In Respect of: food services and drinkمن اجل : خدمات توفير االطعمة واملشروبات 

العادية  كافية  زودياك  مطاعم  شركة   : بأسم 
العامة 

In the name of: sharekat mataeem zodiac 
kafeh al adeyah al aamaah

 - الرئيسي  الشارع   - رفيديا   - نابلس    : العنوان 
مجمع الصيفي مجمع الصيفي 

Address: nablus - rafedya - al share al raesi 
- mojama al seefe

 - نابلس  احملاماة-  العمال  املتحدة   : التبليغ  عنوان 
شارع سفيان - عمارة االسراء - ط8 - ص.ب : 355

- وطنية 0569798552

Address for Services: 
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( 619 )

Trade Mark No.: 19397العالمة التجارية رقم : 19397

In Class: 3في الصنف : في الصنف : 3

Date: 07/07/2011التاريخ : 07/07/2011

In Respect of: sapon and shampooمن اجل : الصابون والشامبو 

-In the name of: wisard comany for soap manufacبأسم : شركة ويزرد لصناعة الصابون والتجارة 
turing & trade

-Address: palestine - ramallah - mazare al- nuالعنوان : فلسطني - رام اهللا - مزارع النوباني 
bani

مزارع   - اهللا  رام   - فلسطني   : التبليغ  عنوان 
النوبانيالنوباني

Address for Services:   palestine - ramallah - 
mazare al- nubani 

( 620 )

Trade Mark No.: 19398العالمة التجارية رقم : 19398

In Class: 6في الصنف : في الصنف : 6

Date: 10/07/2011التاريخ : 10/07/2011

In Respect of: aluminum accessriesمن اجل : اكسسوارات املنيوم من اجل : اكسسوارات املنيوم 

-In the name of: neiroukh for trading & investبأسم : نيروخ للتجارة واالستثمار 
ment

Address: beit sahour - beit basaالعنوان : بيت ساحور بيت بص 

 Address for Services:   beit sahour - beitعنوان التبليغ : بيت ساحور بيت بص 
basa 
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( 621 )

Trade Mark No.: 19399العالمة التجارية رقم : 19399

In Class: 25في الصنف : في الصنف : 25

Date: 10/07/2011التاريخ : 10/07/2011

الطويلة  االحذية  فيها  مبا  االلبسة   : اجل  من 
والقصيرة واخلفاف 

In Respect of: clothes , including boots , long and 
short and slippers

-In the name of: Harby Abed Alfatah hamed ledبأسم : حربي عبد الفتاح حامد لداوي 
dawi

العنوان : نابلس - الطور - بجانب مسجد سعد بن 
ابي وقاص ابي وقاص 

Address: nablus - altoor - bejaneb masjed saed 
ben abi waqas

مسجد  بجانب   - الطور   - نابلس   : التبليغ  عنوان 
سعد بن ابي وقاص سعد بن ابي وقاص 

Address for Services:   nablus - altoor - bejaneb 
masjed saed ben abi waqas

اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
كلمة  باستخدام  املطلق  احلماية  حق  اصحابها 

jeans ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة

( 622 )

Trade Mark No.: 19400العالمة التجارية رقم : 19400

In Class: 30في الصنف : في الصنف : 30

Date: 10/07/2011التاريخ : 10/07/2011

من اجل : السكر، احللويات، التبيوكا، دقيق الصويا، 
دقيق القمح، البهارات ، صلصة، اخلميرة ، االنزميات 

الغذائية ، املستحضرات العطرية لألغذية. 

In Respect of: sugar, cakes, tapioca, soya flour, 
wheat flour, condiments, béchamel, yeast, food 
enzymes, aromatic preparations for food.

In the name of: Angel yeast co. ltdبأسم : آجنل ياست كمبني ليمتد بأسم : آجنل ياست كمبني ليمتد 

العنوان : رقم 168 تشينجدوجن افينيو ييشانغ 
هوبي جمهورية الصني الشعبية هوبي جمهورية الصني الشعبية 

Address: 168 Chengdon Avenue Yichang Hubei 
P.R China

عنوان التبليغ :مكتب احملامي احمد الصياد - رام 
اهللا، شارع الزهراء،عمارة الرموني،الطابق الثاني اهللا، شارع الزهراء،عمارة الرموني،الطابق الثاني 
عنوان التبليغ :مكتب احملامي احمد الصياد - رام 
اهللا، شارع الزهراء،عمارة الرموني،الطابق الثاني 
:Address for Servicesعنوان التبليغ :مكتب احملامي احمد الصياد - رام 
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( 623 ) 

Trade Mark No.: 19412العالمة التجارية رقم : 19412

In Class: 8في الصنف : في الصنف : 8

Date: 12/07/2011التاريخ : 12/07/2011

In Respect of: shaving machineمن اجل : ماكنات حالقة 

-In the name of: sharekat shanghai le - al , sterad waبأسم : شركة شنغهاي لإلستيراد والتوزيع 
tawzee

العنوان : رام اهللا - شارع القدس - بالقرب من بنك القاهرة 
عمان 

Address: ramallah - jerusalem st . - near cairo amman 
bank .

عنوان التبليغ : رام اهللا - شارع القدس - بالقرب من بنك 
القاهرة عمان 

Address for Services:   ramallah - jerusalem st . - near 
cairo amman bank .

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
hair beard trimmerحق احلماية املطلق باستخدام لعبارة

الوصفية ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 
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العالمات التجارية التى انتقلت ملكيتها

رقم العالمةرقم 
تاريخ سند 

التحويلالتحويل
املالك اجلديداملالك االصلى

 .1
اسبني غلوبال انكوربوريتدجالكسو غروب ليميتد295708/02/2011

 .2
فيات اس بي ايه390207/02/2011

فيات غروب ماركتنينغ اند كوربوريت 
كوميونيكيشن اس.بي.ايه.كوميونيكيشن اس.بي.ايه.

 .3
فيات اس بي اي390307/02/2011

فيات غروب ماركتنينغ اند كوربوريت 
كوميونيكيشن اس.بي.ايه.كوميونيكيشن اس.بي.ايه.

 .4
فيات اس بي اي390407/02/2011

فيات غروب ماركتنينغ اند كوربوريت 
كوميونيكيشن اس.بي.ايه.كوميونيكيشن اس.بي.ايه.

 .5
فيات اس بي اي390507/02/2011

فيات غروب ماركتنينغ اند كوربوريت 
كوميونيكيشن اس.بي.ايه.كوميونيكيشن اس.بي.ايه.

 .6
522324/01/2011

بي اس ان ميديكل جي ام 
بي اتش & كو كي جيبي اتش & كو كي جي

بي اس ان ميديكال جي ام بي اتش

 .7
رايسجروورز ليمتدسيتايد بتي ليمتد540209/02/2011

 .8
رايسجروورز ليمتدسيتايد بتي ليمتد540309/02/2011

 .9
رايسجروورز ليمتدسيتايد بتي ليمتد540509/02/2011

 .10
رايسجروورز ليمتدسيتايد بتي ليمتد540809/02/2011

 .11
551807/02/2011

ليمكو, انك .، ادلوار 
كوربوريشن.كوربوريشن.

ليمتد ستورز، ال ال سي

 .12
551907/02/2011

ليمكو, انك .، ادلوار 
كوربوريشن.كوربوريشن.

ليمتد ستورز، ال ال سي

 .13
اسبني غلوبال انكوربوريتدغالكسو جروب ليميتد746108/02/2011

 .14
795924/01/2011

شركة االتصاالت 
الفلسطينية م.ع.مالفلسطينية م.ع.م

شركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية 
املساهمة اخلصوصية احملدودةاملساهمة اخلصوصية احملدودة

 .15
نورديك غروب بي.فيفيرينج بي في796924/01/2011

 .16
885924/01/2011

شركة االتصاالت 
الفلسطينية م.ع.مالفلسطينية م.ع.م

شركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية 
املساهمة اخلصوصية احملدودةاملساهمة اخلصوصية احملدودة

 .17
886124/01/2011

شركة االتصاالت 
الفلسطينية م.ع.مالفلسطينية م.ع.م

شركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية 
املساهمة اخلصوصية احملدودةاملساهمة اخلصوصية احملدودة
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 .18
901424/01/2011

شركة االتصاالت 
الفلسطينية م.ع.مالفلسطينية م.ع.م

شركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية 
املساهمة اخلصوصية احملدودةاملساهمة اخلصوصية احملدودة

 .19
901524/01/2011

شركة االتصاالت 
الفلسطينية م.ع.مالفلسطينية م.ع.م

شركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية 
املساهمة اخلصوصية احملدودةاملساهمة اخلصوصية احملدودة

 .20
902024/01/2011

شركة االتصاالت 
الفلسطينية م.ع.مالفلسطينية م.ع.م

شركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية 
املساهمة اخلصوصية احملدودةاملساهمة اخلصوصية احملدودة

 .21
905207/02/2011

ليمكو, انك .، ادلوار 
كوربوريشن.كوربوريشن.

ليمتد ستورز، ال ال سي

 .22
ليمتد ستورز، ال ال سيليمكو, انك .،905307/02/2011

 .23
914924/01/2011

شركة االتصاالت 
الفلسطينية م.ع.مالفلسطينية م.ع.م

شركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية 
املساهمة اخلصوصية احملدودةاملساهمة اخلصوصية احملدودة

 .24
ثورن(اي بي) مليتدثورن اليتنج جروب961506/02/2011

 .25
963724/01/2011

شركة اإلتصاالت 
الفلسطينية م.ع.مالفلسطينية م.ع.م

شركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية 
املساهمة اخلصوصية احملدودةاملساهمة اخلصوصية احملدودة

 .26
972324/01/2011

شركة االتصاالت 
الفلسطينية م.ع.مالفلسطينية م.ع.م

شركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية 
املساهمة اخلصوصية احملدودةاملساهمة اخلصوصية احملدودة

 .27
992424/01/2011

شركة االتصاالت 
الفلسطينية م.ع.مالفلسطينية م.ع.م

شركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية 
املساهمة اخلصوصية احملدودةاملساهمة اخلصوصية احملدودة

 .28
1017610/02/2011

دبليو دبليو رياليزيشن 1
ليمتدليمتد

ليتلوودس ليمتد

 .29
1017710/02/2011

دبليو دبليو رياليزيشن 1
ليمتدليمتد

ليتلوودس ليمتد

 .30
فيات اس.بي.ايه.1038307/02/2011

فيات غروب ماركتنينغ اند كوربوريت 
كوميونيكيشن اس.بي.ايه.كوميونيكيشن اس.بي.ايه.

 .31
بفزر اي جيدمييناكو اي جي1054910/03/2011

 .32
رايسجروورز ليمتدسيتايد بتي ليمتد1062909/02/2011

 .33
رايسجروورز ليمتدسيتايد بتي ليمتد1083709/02/2011

 .34
1167907/02/2011

ليمكو, انك .، ادلوار 
كوربوريشن.كوربوريشن.

ليمتد ستورز، ال ال سي

 .35
1168007/02/2011

ليمكو, انك .، ادلوار 
كوربوريشن.كوربوريشن.

ليمتد ستورز، ال ال سي

 .36
انبيف بيلجام اس ايهانبيف اس.ايه1174507/02/2011



2011/10/2العـــدد الثالث

386

 .37
انبيف بيلجام اس ايهانبيف اس.ايه1174607/02/2011

 .38
سولفيه فارما اكتيبوالجنيوفارما أي.بي.،1243106/03/2011

 .39
سولفيه فارما اكتيبوالجنيوفارما أي.بي.،1243206/03/2011

 .40
1303310/02/2011

دبليو دبليو رياليزيشن 1
ليمتدليمتد

ليتلوودس ليمتد

 .41
1303510/02/2011

دبليو دبليو رياليزيشن 1
ليمتدليمتد

ليتلوودس ليمتد

 .42
رايسجروورز ليمتد(سيتايد بتي ليمتد )1336309/02/2011

 .43
رايسجروورز ليمتدسيتايد بتي ليمتد1503209/02/2011

 .44
رايسجروورز ليمتدسيتايد بتي ليمتد1503309/02/2011

 .45
1621606/02/2011

فاسكو انترناشيونال اس 
ايه ار الايه ار ال

ويليام ريدل اند صنز ليمتد

 .46
1734915/03/2011

شركة البريق للمنظفات 
والتسويقوالتسويق

مصنع النزهة للمنظفات

العالمات التجارية التى مت تغيير اسم املالك

االسم اجلديداالسم االصلىتاريخ سند التحويلرقم العالمةرقم 

 .1
سولفي فارماسيتيكالز، بي. في.334907/02/2011

ابوت هيلثكير 
بروداكتس بي.في.بروداكتس بي.في.

 .2
سولفي فارماسيوتيكلز بي في335108/02/2011

ابوت هيلثكير 
بروداكتس بي.في.بروداكتس بي.في.

 .3
سولفاي فارماسوتيكالز بي.في.335307/02/2011

ابوت هيلثكير 
بروداكتس بي.في.بروداكتس بي.في.

 .4
سولفي فارمكيتيكلس335408/02/2011

ابوت هيلثكير 
بروداكتس بي.في.بروداكتس بي.في.

 .5
سولفي فارمسيوتكالس بي في335507/02/2011

ابوت هيلثكير 
بروداكتس بي.في.بروداكتس بي.في.

 .6
سولفي فارماسيوتيكلز بي .في .،469107/02/2011

ابوت هيلثكير 
بروداكتس بي.في.بروداكتس بي.في.



2011/10/2مجلة امللكية الصناعية

387

 .7
553906/03/2011

سولفي فارماسيوتيكلز ماركتينج اند 
ليونسنج ايه جيليونسنج ايه جي

ابوت بروداكتس 
اوبيريشنز ايه جياوبيريشنز ايه جي

 .8
716306/03/2011

سولفي فارماسيوتيكلز ماركتينج اند 
ليونسنج ايه جيليونسنج ايه جي

ابوت بروداكتس 
اوبيريشنز ايه جياوبيريشنز ايه جي

 .9
سولفي فارما سيوتيكالز بي .في.،973508/02/2011

ابوت هيلثكير 
بروداكتس بي.في.بروداكتس بي.في.

 .10
سولفي فارماسيوتيكلز بي .في .،976707/02/2011

ابوت هيلثكير 
بروداكتس بي.في.بروداكتس بي.في.

 .11
وولويرشس بي إل سي1017615/12/2010

دبليو دبليو 
رياليزيشن 1 ليمتد

 .12
وولويرشس بي ال سي1017719/12/2010

دبليو دبليو 
رياليزيشن 1 ليمتد

 .13
سولفيه بيولوجيكالز بي .في.1159006/03/2011

ابوت بيولوجيكالز 
بي.في.بي.في.

 .14
سولفيه فارما اكتيبوالج1243106/03/2011

ابوت بروداكتس 
ايه بيايه بي

 .15
سولفيه فارما اكتيبوالج1243206/03/2011

ابوت بروداكتس 
ايه بيايه بي

 .16
سولفاي فارماسوتيكالز بي.في.1256007/02/2011

ابوت هيلثكير 
بروداكتس بي.في.بروداكتس بي.في.

 .17
وولويرثس بي ال سي1303319/12/2010

دبليو دبليو 
رياليزيشن 1 ليمتد

 .18
وولويرثس بي ال سي1303519/12/2010

دبليو دبليو 
رياليزيشن 1 ليمتد

 .19
سولفيه بيولوجيكالز بي .في.1387206/03/2011

ابوت بيولوجيكالز 
بي.في.بي.في.

 .20
سولفيه بيولوجيكالز بي .في.1387306/03/2011

ابوت بيولوجيكالز 
بي.في.بي.في.

 .21
سولفيه بيولوجيكالز بي .في.1387406/03/2011

ابوت بيولوجيكالز 
بي.في.بي.في.

العالمات التجارية التى مت تغيير عنوان املالك

رقم 
مسلسل

رقم العالمة
تاريخ سند 

التحويل
العنوان اجلديدالعنوان االصلى
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 .1
553906/03/2011

بينينغرشتراس 94، 4123
اولشويل 1، سويسرا

هيغينهيميرماتويغ 127، 4123 الشويل، 
سويسرا

 .2
716306/03/2011

بينينغرشتراس 94، 4123
اولشويل 1، سويسرا

هيغينهيميرماتويغ 127، 4123 الشويل، 
سويسرا

 .3
964206/02/2011

ويلد ستريت ويلينهول ويست 
1ال اي اململكة  ميدالنس دبليو13

املتحدة

اسسا ابلوي،شارع املدرسة،ويلينهول، ويست 
3بي دبليو، اجنلترا ميدالندس دبليو في 13

 .4
1017615/12/2010

وولريرث هاوس ، 242-246
ماريليبون رود، لندن ان دبليو 1،6

جي ال ، اململكة املتحدةجي ال ، اململكة املتحدة

هيل هاوس، 1 ليتل نيو ستريت، لندن/ اي سي 4
ايه 3تي ار، اململكة املتحدة

 .5
1017719/12/2010

وولريرث هاوس ، 242-246
ماريليبون رود، لندن ان دبليو 1،6

جي ال ، اململكة املتحدةجي ال ، اململكة املتحدة

هيل هاوس، 1 ليتل نيو ستريت، لندن/ اي سي 4
ايه 3تي ار، اململكة املتحدة

 .6
1025719/12/2010

8390 ايست كريسنت بارك واي، 
غرين وود فيليج، كولورادو 80111، ، 

الواليات املتحدة االمريكية .الواليات املتحدة االمريكية .

5075 ساوث سيراكوس ستريت دنفر ، كولورادو  ساوث سيراكوس ستريت دنفر ، كولورادو 
80237 ، الواليات املتحده االمريكيه

 .7
1025819/12/2010

8390 ايست كريسنت بارك واي، 
غرين وود فيليج، كولورادو 80111، ، 

الواليات املتحدة االمريكيةالواليات املتحدة االمريكية

5075 ساوث سيراكوس ستريت دنفر ، كولورادو  ساوث سيراكوس ستريت دنفر ، كولورادو 
80237 ، الواليات املتحده االمريكيه

 .8
1025919/12/2010

8390 ايست كريسنت بارك واي، 
غرين وود فيليج، كولورادو 80111، ، 

الواليات املتحدة االمريكية .الواليات املتحدة االمريكية .

5075 ساوث سيراكوس ستريت دنفر ، كولورادو  ساوث سيراكوس ستريت دنفر ، كولورادو 
80237 ، الواليات املتحده االمريكيه

 .9
1026019/12/2010

8390 ايست كريسنت بارك واي، 
غرين وود فيليج، كولورادو 80111، ، 

الواليات املتحدة االمريكية .الواليات املتحدة االمريكية .

5075 ساوث سيراكوس ستريت دنفر ، كولورادو  ساوث سيراكوس ستريت دنفر ، كولورادو 
80237 ، الواليات املتحده االمريكيه

 .10
1026119/12/2010

8390 ايست كريسنت بارك واي، 
غرين وود فيليج، كولورادو 80111، ، 

الواليات املتحدة االمريكية .الواليات املتحدة االمريكية .

5075 ساوث سيراكوس ستريت دنفر ، كولورادو  ساوث سيراكوس ستريت دنفر ، كولورادو 
80237 ، الواليات املتحده االمريكيه

 .11
1026219/12/2010

8390 ايست كريسنت بارك واي، 
غرين وود فيليج، كولورادو 80111، ، 

الواليات املتحدة االمريكية .الواليات املتحدة االمريكية .

5075 ساوث سيراكوس ستريت دنفر ، كولورادو  ساوث سيراكوس ستريت دنفر ، كولورادو 
80237 ، الواليات املتحده االمريكيه

 .12
1038908/12/2010

6200 ساوث كويبك ستريت , 
غرينوود فيليج , كولورادو 80111, 

الواليات املتحدة االمريكيةالواليات املتحدة االمريكية

12500 إي. بيلفورد أف. M21A2 إجنيلوود, 
كولورادو 80112 , الواليات املتحدة.

 .13
1075708/12/2010

6200 ساوث كويبك ستريت ، 
غرينوود فيليج ، كولورادو 80111 ،  ، 

الواليات املتحدة االمريكية .الواليات املتحدة االمريكية .

12500 إي. بيلفورد أف. M21A2 إجنيلوود, 
كولورادو 80112 , الواليات املتحدة.

 .14
1303315/12/2010

وولورث هاوس، 246-242 ماريلبون 
رود، لندن ان دبليو1، 6 جيه ل

هيل هاوس، 1 ليتل نيو ستريت، لندن/ اي سي 4
ايه 3تي ار، اململكة املتحدة
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 .15
1303515/12/2010

وولورث هاوس، 246-242 ماريلبون 
رود، لندن ان دبليو1، 6 جيه ل

هيل هاوس، 1 ليتل نيو ستريت، لندن/ اي سي 4
ايه 3تي ار، اململكة املتحدة

 .16
رام اهللا - عني سينيا- بجانب املعصرةرام اهللا بيتونيا1353708/02/2011

تنشر لعدم التجديد

املالكاسم العالمةرقم الطلبالعدد

استشيك1468. 
شركة الصناعات املتحدة للزيوت والصابون 

املساهمة 

شركة القصراوي الصناعية التجاريةالبطل27171. 

 .3165
كرونينفيلتر اتش 

بيبي
بريتيش اميريكان توباكو كومباني

 .42065
ليباؤيشن ليون 

جينز
حسني زهدي يعيش

 .52066
تيتشرز هاي الند 

كرميكرمي
دبليو ام تيتشر اند سونس ليميتد

 .62067
الفا لاللكترونيات الفا لاللكترونيات 

والكمبيوتر
سعد محمد نور الدين تفاحة

يامونوتشي يوروب بي فيبيمافيوسني7212. 

يامانوتشي يوروب بي فيبيمافيوكورت8213. 

اف هوفمان ال روتش اي تشيليبراكس9351. 

فيليب موريس بروداكتس اس ايليدو10521. 

ساسني1110273. 
ساسني انترناشنال اليكتريك شانغهاي كو.، 

ليمتد
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 .1210282
يونتنق بيوبي 
بستيبل تيس

ويسترن يونيون هولدينغز ,انك

 .1310283
اليف انسبربرنق 

ايديز
استرازينيكا اي بي

 .1410284
اليف انسبرجن 

ايديا
استرازينيكا ايه بي

 .1510285
اليف انسبرجن 

ايديا
استرازينيكا ا بي

 .1610286
اليف انسبرجن 

ايديا
استرازينيكا ايه بي

نوفارتيس اي غي,اسويس كمبانيزوميتا1710287. 

ال جي اليف سيانيس, ال تي دي.فالتروبني1810290. 

استرازينيكا ايه بيامبي1910294. 

استرازينيكا ايه بياوميفا2010295. 

شركة اليزر للصناعة والتجارة العامة م.خ.ماخليول + صوره2110296. 

شركة اليزر للصناعة والتجارة العامة م.خ.ماخليول + صوره2210297. 

استرازينيكا ايه بيفيلوا2310300. 

استرازينيكا ا بييوفي2410301. 

صالح الدين محمود منيب أبو سماحةدساينقر2510305. 

يونيليفر بي ال سيليبتون2610306. 

يونيليفر بي ال سيليبتون2710307. 
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جونسون أند جونسونفيونتا2810308. 

وييثبرميارين2910309. 

بيرة الطيبة3010318. 
شركة الطيبة لصنع البيرة.والتجارة العامة 

املساهمة اخلصوصية احملدودة/الطيبة

ان تي تي دوكومو، اي ان سي.اي-مود3110321. 

ان تي تي دوكومو، اي ان سي.اي-مود3210322. 

ان تي تي دوكومو، اي ان سي.اي-مود3310323. 

ان تي تي دوكومو، اي ان سي.اي-مود3410324. 

ان تي تي دوكومو ، اي ان سي.اي مودي3510325. 

ان تي تي دوكومو، اي ان سي.اي مودز3610326. 

ان تي تي دوكومو ،اي ان سي.اي مودز3710327. 

ان تي تي دوكومو، اي ان سي.اي-مود3810328. 

ان تي تي دوكومو، اي ان سي.اي-مود3910329. 

ان تي تي دوكومو، اي ان سي.اي-مود4010330. 
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تعديل على البضائع
حتديد على قائمة البضائع 

( 1) 

 ،  5 الصنف  العالمة 15289 في  رقم   Benzalin العالمة  اجلها  املسجلة من  البضائع  قائمة  حتديد على 
بحيث تصبح على النحو التالي :

لعالج  املستخدمة  الصيدالنية  املستحضرات  منها  يستثنى  الشباب،  حب  لعالج  الصيدالنية  املنتجات 
احلاالت التنفسية العليا، عالج البرد واالنفلونزا، عالجات احلساسية، مستحضرات العيون ، واللقاحات.

Pharmaceutical preparations for the treatment of acne, excluding pharmaceutical preparations
for use in connection with the treatment of upper respiratory conditions, cold and flu treatments,

           .allergy medications, ophthalmic preparations, and vaccines
                             

تعديل على شكل العالمة
تغيير واضافة في العالمه التجاريه 

(1)
تغيير واضافة في العالمة التجارية رقم    15411 في الصنف (30)  والصادر بها شهادة تسجيل بتاريخ 

ً الى املاده (24) من قانون العالمات التجاريه .  واستنادا
تغيير واضافة في العالمة التجارية رقم    

ً الى املاده (  واستنادا
تغيير واضافة في العالمة التجارية رقم    

27/07/2010
لتصبح :-

(2)
تغيير واضافة في العالمة التجارية رقم    15412 في الصنف (43)  والصادر بها شهادة تسجيل بتاريخ 

ً الى املاده (24) من قانون العالمات التجاريه .  واستنادا
تغيير واضافة في العالمة التجارية رقم    

ً الى املاده (  واستنادا
تغيير واضافة في العالمة التجارية رقم    

27/07/2010
لتصبح : -

(3) 
اجراء تغيير للعالمه التجاريه رقم  (13869) في الصنف (16) والصادر بها شهادة تسجيل بتاريخ 

ً الى املاده (24) من قانون العالمات التجاريه . 14/04/2009 واستنادا
بحيث تصبح 
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اعالن رقم (3    (لسنة 2011
 قانون امتيازات االختراع والرسوم

رقم ( 22 ) لسنة 1953

 وفقاً ألحكام قانون إمتيازات اإلختراع والرسوم رقم ( 22 ) لسنة 1953، فقد قدمت طلبات لتسجيل 

إمتياز إختراع املنشورة في اإلعالن 

ويحق اإلعتراض على تسجيل أي إختراع في أي طلب من هذه 

الطلبات خالل املدة القانونية البالغة شهرين من تاريخ هذا النشر ، 

على أن يقدم اإلعتراض خطياً حسب األصول املقررة إلى املسجل ،

 وأن يبني فيه أسباب اإلعتراض التي يستند إليها في إعتراضه .

صدرت في رام اهللا بتاريخ :

علي ذوقان       

مسجل إمتيازات اإلختراع والرسوم
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Patent No. : 125رقم االمتياز: 125

اسم وعنوان اترع:
منى حسني محمد ابوبكر

يوسف حسني ”محمد خالد“ ابوبكر
عمان – األردن – شارع اجلاردنز – دوار الواحة ص.ب 

104104

Name & Address of Inventor:           Muna Hussein 
Mohammad AbuBaker
Yousef Hussein (M.KH) Abu Baker
Amman - Jordan - Gardens Street - Al-Waha Cir-
cle P.O.Box 104

اسم وعنوان صاحب االمتياز:
منى حسني محمد ابوبكر

يوسف حسني ”محمد خالد“ ابوبكر
عمان – األردن – شارع اجلاردنز – دوار الواحة ص.ب 

104

Name and address of the Applicant: 
Muna Hussein Mohammad AbuBaker
Yousef Hussein (M.KH) Abu Baker
Amman - Jordan - Gardens Street - Al-Waha Cir-
cle P.O.Box 104

تاريخ تقدمي الطلب:
29/01/2008

Date of Application :
29/01/2008

موضوع االختراع : 
 عقار سائل الطاقة منى

Title of Invention:
Energy Liquid Muna

عنوان التبليغ:
ماجد سالمة 

طولكرم – جوال 0599235044

Address for Services:
Majid Salameh
Tulkarem – Mobile- 0599235044


