الجريدة الرسمية
المملكة االردنية الهاشمية

العالمات التجارية
تغييرات قانونية وتجديد العالمات تجارية

موقع الوزارة http://www.mit.gov.jo:

عمان :األربعاء  ٤صفر  ١٤٤٤هـ .الموافق  31آب سنة 2022
رقم العدد753:

الجريدة الرسمية
فهرس العدد
رقم الصفحة

الموضوع

530-3

التعديالت القانونية التي جرت على مالك
و/او العالمات التجارية من :نقل ملكية /نقل
ملكية باالندماج /تغيير اسم و/او عنوان/تحديد
بضائع  /شطب/ترخيص/رهن/تجديدات من
تاريخ  2021/7/1إلى 2021/12/ 31

رقم العدد ()753

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

9389 , 9391 , 9392 , 16026 , 35107 , 38503 ,
39677 , 46175 , 67110 , 69955 , 128271 , 128272
, 128273
In class: 3,3,3,3,3,3,3,9,3,25,14,24,9

, 38503 , 35107 , 16026 , 9392 , 9391 , 9389
, 128271 , 69955 , 67110 , 46175 , 39677
128273 , 128272
3,3,3,3,3,3,3,9,3,25,14,24,9 :في الصنف

owner of the following trademarks No.:

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

. اس.ايه.بارفيومز روشاس اس
. باريس فرنسا75008 ، رو دي ميروميسنيل17

Parfums Rochas S.A.S.
17 rue de Miromesnil, 75008 Paris, France .
TO:

:الى

.ايه.انتربارفيومز اس
. فرنسا، باريس75008 ،بوينت الشانزليزيه-  راوند4

INTERPARFUMS S.A.
4 rond -point des ChampsElysees ,75008 Paris,
France
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

-:التالية

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

9/7/2015 :في

9/7/2015

The Name & Address of the Assignee As shown above

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

3

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

15736 , 13164 , 13162 , 10264 , 10262 , 10261
, 15741 , 15740 , 15739 , 15738 , 15737 ,
15743 , 15742
7,9,12,12,12,6,7,9,11,12,16,17,21 :في الصنف

10261 , 10262 , 10264 , 13162 , 13164 , 15736 ,
15737 , 15738 , 15739 , 15740 , 15741 , 15742 ,
15743
In class: 7,9,12,12,12,6,7,9,11,12,16,17,21
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

زد اف انترناشيونال يو كيه ليمتد
ايه اكس4 90 ويست ميدالندز بي، سوليهول،ستراتفورد رود
.المملكة المتحدة

ZF INTERNATIONAL UK LIMITED
Stratford Road, Solihull, West Midlands B90
4AX, United Kingdom .
TO:

:الى

ZF Services UK Limited
Abbeyfield Road, Lenton, Nottingham NG7 2SX,
United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

-:التالية

زد اف سيرفيسيز يو كيه ليمتد
، اس اكس2 ،7  نوتينغهام ان جي، لينتون،ابيفيلد رود
المملكة المتحدة
اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

26/3/2021 :في

26/3/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly recorded in the Trademarks' Register.
REGISTER OF TRADEMARK

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

.التجارية حسب االصول

مسجل العالمات التجارية

4

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

استنادا الى المادة  23من قانون العالمات التجارية رقم ( )33لسنة

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

 1952وتعديالته  ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام

1952 and its amendments, I hereby declare that the

التالية-:

owner of the following trademarks No.:

58744 , 28214 , 15046 , 14519 , 12837
في الصنف5,5,5,5,5 :

12837 , 14519 , 15046 , 28214 , 58744
In class: 5,5,5,5,5
Have been assigned together with the Fame of the

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،

business connected therewith,
From:

من :

جي.دي .سيريل ال ال سي
شركة من والية ديالوير 235 ،ايست الشارع الثاني
واالربعون ،نيويورك ،نيويورك  ،10017الواليات المتحدة
االمريكية.

G.D. Searle LLC
A Delaware Company, 235 East 4nd Street, New
York, New York 10017, U.S.A .

TO:

الى:

ويث هولدينجز ال ال سي
 235ايست  42ستريت ،نيويورك ،ان واي ،10017
الواليات المتحدة االمريكية.

Wyeth Holdings LLC
235 East 42nd Street, New York, NY 10017,
USA
As from the date of the Deed of Assignment

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

في3/7/2020 :
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

3/7/2020

Of:

The Name & Address of the Assignee As shown above

التجارية حسب االصول.

have duly recorded in the Trademarks' Register.

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARK

5

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

14466 , 14465
3,5 :في الصنف

14465 , 14466
In class: 3,5
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Hedoga AG
A Swiss Company, Zellwegstrasse 17, 9056 Gais,
Switzerland .
TO:

:الى

جالينيكا ايه جي
. سويسرا، برن،3027،8 يونتيرماتويج

Galenica AG
Untermattweg 8, 3027 Bern, Switzerland
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

هيدوجا ايه جي
، جيز9056 ،17  زيلويجشتراسيه،شركة من سويسرا
. سويسرا

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

29/3/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

29/3/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

6

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

14721
In class:

14721
7 :في الصنف

7

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

SUBARU CORPORATION
1-20-8, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japan .

.اليابان

TO:

:الى

 ال،.تشانجزهو فوجي تشانجتشاي روبين جازولين انجين كو
تي دي
، اكسينبي دستريكت، تشانججيانج نورث رود28.نو
 الصين، جيانجسو،تشانجزهو

Changzhou Fuji Changchai Robin Gasoline
Engine Co., Ltd
No. 28 Changjiang North Road, Xinbei District,
Changzhou, Jiangsu, China
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

سوبارو كوربوريشن
، طوكيو،كو- شيبويا، ابيسو،8 -20 -1;

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

20/4/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

20/4/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

7

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

14945
In class:

-:التالية

14945
5 :في الصنف

5

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

الروش ايه جي- هوفمان.اف
 سويسرا, بال4070- سي اتش, جرينزاشير شتراسيه،124;

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124, GRENZACHERSTRASSE, CH-4070
BASLE, SWITZERLAND .
TO:

:الى

اتناهس فارما يو كي ليميتد
 إس تي جايمس سكوير12-11  آر دي فلور3 ،1 سويت
. المملكة المتحدة، إل بي4  واي1 لندن إس دبليو

ATNAHS PHARMA UK LIMITED
Suite 1, 3rd Floor 11-12 St. James's Square
London SW1Y 4LB, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

18/6/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

18/6/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

8

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

16039
In class:

16039
5 :في الصنف

5

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

MR.GERD PETRIK
VIA COLLINA 43, CH 6612 ASCONA
SWITZERLAND .

،

TO:

:الى

أبوت برودكتس أوبيريشنز أيه جي
 سويسرا، ألشفيل4123 ،127 هغنهايمرماتفيغ

Abbott Products Operations AG
Hegenheimermattweg 127,4123 Allschwil ,
Switzerland
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

السيد جيرد باتريك
 سويتزرالند، اسكونا6612  سي اتش، فيا كولينا43
.سويسرا

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

27/4/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

27/4/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

9

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

16942
In class:

-:التالية

16942
29 :في الصنف

29

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

 اس ايه،ذا جي بي فودز
، لوسبيتاليت دي يوبريغات08902 ،42 بالزا يوروبا
.اسبانيا

The GB FOODS,SA
Plaza Europa 42, 08902 L'Hospitalet de
Llobregat, Spain .
TO:

:الى

THE GB FOODS AFRICA HOLDING
COMPANY, SL
Plaza Europa 42, 08902 L'Hospitalet de
Llobregat, Spain

 اس ال،ذا جي بي فودز افريكا هولدينغ كومباني
، لوسبيتاليت دي يوبريغات08902 ،42 بالزا يوروبا
.اسبانيا

As from the date of the Deed of Assignment

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

Of:

30/11/2020 :في

30/11/2020

The Name & Address of the Assignee As shown above

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

10

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

17268
In class:

-:التالية

17268
3 :في الصنف

3

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

The Dial Corporation
7201 E.Henkel Way, Scottsdale, Arizona 85255,
U.S.A. .
TO:

:الى

.هاي ريدج براندز كو
ستامفورد، سكند فلور،  لودلو ستريت تاور333
. الواليات المتحدة االمريكية،06902كونيتيكت،

High Ridge Brands co
333 Ludlow Street ,South Tower ,2nd
Floor,Stamford .Connecticut 06902 ,USA
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

ذا ديال كوربوريشن
85255  أريزونا، سكوتسديل، هنكل واي. إي7201
. الواليات المتحدة االمريكية

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

31/3/2012

The Name & Address of the Assignee As shown above

31/3/2012 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

11

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

170438 , 148184 , 18872
33,33,33 :في الصنف

18872 , 148184 , 170438
In class: 33,33,33
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

ايريش ديستليرز ليمتد
، بالزبريدج، سيمونسكورت رود،;سيمونسكورت هاوس
. ايرلندا،4 دبلن

IRISH DISTILLERS LIMITED
Simmonscourt House, Simmonscourt Road,
Ballsbridge, Dublin 4 Ireland .
TO:

:الى

ايريش ديستيليرز انترناشونال ليمتد
دبلن،بالزبريدج، سيمونسكورت رود، سيمونسكورت هاوس
. ايرلندا،4

IRISH DISTILLERS INTERNATIONAL
LIMITED
Simmonscourt House ,Simmonscourt
Road,Ballsbridge ,Dublin 4,Irland
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

9/10/2020 :في

9/10/2020

The Name & Address of the Assignee As shown above

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

12

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

20716
In class:

-:التالية

20716
25 :في الصنف

25

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

جيلدان برانديد اباريل اس ار ال
 كريست،شركة ذات مسؤولية محدودة من باربادوس نيوتون
. باربادوس17047  بي بي، باربادوس،شيرش

Gildan Branded Apparel SRL
A Barbados society with restricted liability
Newton, Christ Church Barbados, BB17047
Barbados .
TO:

:الى

Gildan Activewear SRL
Newton, Christ Church, BB17047, BARBADOS
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

جيلدان اكتيفوير اس ار ال
. باربادوس17047  بي بي, كريست تشيرش,نيوتون
اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

30/12/2019

The Name & Address of the Assignee As shown above

30/12/2019 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

13

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

21008 , 21007 , 21006
11,9,7 :في الصنف

21006 , 21007 , 21008
In class: 11,9,7
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

GROUPE BRANDT
9 rue de Quatre Septembre, Paris, 75002, France .
TO:

جروب براندت
 فرنسا،75002 ،باريس، رو دو كواتر سيبتمبر9
:الى

SAMHA HOME APPLIANCE
Spa Ilot D Nº06 ZHUN Garidi II-Kouba - Alger,
ALGERIA
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

.

صام حا هاوم ابليانس
2  قاريدي،  مناطق السكن الحضري الجديد06 مجمع د رقم
 الجزائر- القبة
اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

4/8/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

4/8/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

14

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

21029 , 21028
25,18 :في الصنف

21028 , 21029
In class: 25,18
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

LAUREL GMBH
Einsteinring 28, Aschheim 85609 Munich
Germany .

.المانيا

TO:

:الى

LAUREL FASHION PTE.LTD.
51 Goldhill Plaza #07/10-11 (308900) Singapore
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

لوريل جي ام بي اتش
، ميونيخ85609  اشهايم،28 اينستينرينج

ال تي دي.لوريل فاشين بيه تي أي
. سنغافورة،)308900( 11/10-07#  جولدهيل بالزا51
اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

18/3/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

18/3/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

15

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

24163
In class:

24163
5 :في الصنف

5

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

NOVARTIS AG
CH-4002 BASEL, SWITZERLAND .

.

TO:

:الى

جي اس كيه كونسيومر هيلثكير اس ايه ار ال
. سويسرا، برينغنز1197 ،شارع ليتراز

GSK Consumer Healthcare SARL
Route de l'Etraz, 1197 Prangins, Switzerland
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

نوفارتيس ا يه جي
سويسرا, بال4002 سي اتش

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

12/7/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

12/7/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

16

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

29562
In class:

29562
25 :في الصنف

25

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

STEFANEL S.P.A.
VIA POSTUMIA 85, PONTE DI PIAVE
(TREVISO) ITALY .

.

TO:

:الى

.ايه.بيه.او في اس اس
. ايطاليا، ) فينسيا (في اي30174 17 فيا تيراليو

OVS S.P.A.
Via Terraglio 17 30174 Venezia (VE) Italy
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

ستيفانيل اس بيه ايه
 ايطاليا,) بونتي دي بيافيه (تريفيزو,85 فيا بوستوميا

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

26/8/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

26/8/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

17

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

29692
In class:

-:التالية

29692
5 :في الصنف

5

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من
سينتين ايه جي ال ال سي
، 46268  آي ان، انديانابوليس، زيونسفيل رود9330
.الواليات المتحدة األمريكية

Centen AG LLC
9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268,
USA .
TO:

:الى

ذا داو كيميكال كومباني
 الواليات، 48674 داو واي ميدالند ام آي.اتش. اتش2211
.المتحدة األمريكية

THE DOW CHEMICAL COMPANY
2211 H.H.Dow Way Midland MI 48674 , USA

As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

16/3/2021 :في

16/3/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

18

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

29692
In class:

-:التالية

29692
5 :في الصنف

5

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

داو اجروسينسيز ال ال سي
46268  انديانا، انديانابوليس، زاينزفيلي رود9330
.الواليات المتحده االمريكية

DOW AGROSCIENCES LLC
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS,
INDIANA 46268 U. S. A .
TO:

:الى

سينتين ايه جي ال ال سي
، 46268  آي ان، انديانابوليس، زيونسفيل رود9330
.الواليات المتحده االمريكية

Centen AG LLC
9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268,
USA
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

16/3/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

16/3/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

19

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

30918
In class:

30918
24 :في الصنف

24

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

RAMI ABDEL RAHMAN AHMAD ALSHAER
Amman Jabal Al-Hussein Khaled Bin Al-Waleed
Street .
TO:

رامي عبد الرحمن احمد الشاعر
 شارع خالد بن،جبل الحسين،عمان

:الى

شركة يوجو للحرامات الكورية
 وسط البلد- عمان

Yogo for Korean blankets
Amman - downtown
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

.الوليد

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

18/10/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

18/10/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

20

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

30918
In class:

-:التالية

30918
24 :في الصنف

24

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

شركة رامي الشاعر وشريكه
.عمان االردن

RAMI ALSHAIR & PARTNER CO.
Amman Jordan.
TO:

:الى

RAMI ABDEL RAHMAN AHMAD ALSHAER
Amman Jabal Al-Hussein Khaled Bin Al-Waleed
Street
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

رامي عبد الرحمن احمد الشاعر
. شارع خالد بن الوليد،جبل الحسين،عمان
اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

13/10/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

13/10/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

21

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

34890
In class:

-:التالية

34890
25 :في الصنف

25

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Saks & Company LLC
12 East 49th Street, New York, NY 10017, USA

TO:

:الى

كوم ال ال سي.ساكس
نيويورك، نيويورك، ثيرتي فيرست فلور،ليبيرتي ستريت
.10281

Saks.com LLC
225 Liberty Street.31st Floor. New York, New
York 10281
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

ساكس آند كمبني إل إل سي
،10017  نيويورك، نيويورك، ستريت49  إيست12
. الواليات المتحدة االمريكية

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

4/3/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

4/3/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

22

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

36191
In class:

-:التالية

36191
6 :في الصنف

6

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

ZHEJIANG LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS
IMPORT & EXPORT CORPORATION
221 BAOCHU ROAD HANGZHOU CHINA .
TO:

:الى

ZHEJIANG FAIRTRADE E-COMMERCE
CO.,LTD.
3&4 F,NO.310 North Zhongshan Road, Xiacheng
District, Hangzhou City, Zhejiang Province,
China
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

زهيجيانج اليت انداستريال برودكتس امبورت اند اكسبورت
كوربوريشن
.  باوتشيو رود هانغزو الصين221

 ال تي دي،.كوميرس كو-زهيجيانج فايرتراد اي
 اكساتشينج، نورث زهونجشان رود310  نمبر، اف4&3
. الصين، زهيجيانج بروفينس، هانجزهوسيتي،ديستركت

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

1/7/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

1/7/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

23

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

36193
In class:

-:التالية

36193
3 :في الصنف

3

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Henkel Consumer Goods Inc.
15501 North Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona
85260 U.S.A. .
TO:

:الى

ذا ديال كوربوريشن شركة من والية ديالوير
 أريزونا،  سكوتسديل،  نورث سكوتسديل رود19001
. الواليات المتحدة االمريكية، 85255

The Dial Corporation A Delaware Company
19001 North Scottsdale Road , Scottsdale ,
Arizona 85255, USA
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

.هينكل كونسيومر جودز انك
85260  اريزونا، سكوتسدالي، نورث ديل بوليفارد15501;
.الواليات المتحدة االمريكية

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

1/1/2010

The Name & Address of the Assignee As shown above

1/1/2010 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

24

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

36193
In class:

-:التالية

36193
3 :في الصنف

3

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

ذا ديال كوربوريشن
،  نورث سكوتسديل رود19001 شركة من والية ديالوير
. الواليات المتحدة األمريكية، 85255  أريزونا، سكوتسديل

The Dial Corporation
A Delaware Company 19001 North Scottsdale
Road , Scottsdale , Arizona 85255, USA .
TO:

:الى

. انك، جولدن صن
100  سويت،  هاي ريدج بارك5 شركة من أمريكا
. الواليات المتحدة األمريكية06905 ستامفورد كونيتيكت

Golden Sun , Inc.
5 High Ridge Park , Suite 100 Stamford , CT
06905 USA
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

21/3/2012

The Name & Address of the Assignee As shown above

21/3/2012 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

25

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

استنادا الى المادة  23من قانون العالمات التجارية رقم ( )33لسنة

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

 1952وتعديالته  ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام

1952 and its amendments, I hereby declare that the

التالية-:

owner of the following trademarks No.:

36193

36193
في الصنف3 :

3

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،

In class:

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From:

من :

جولدن صن  ،انك.
شركة من أمريكا  5هاي ريدج بارك  ،سويت 100
ستامفورد كونيتيكت  06905الواليات المتحدة األمريكية.

Golden Sun , Inc.
5 High Ridge Park , Suite 100 Stamford , CT
06905 USA .

الى:

تي سي بيه اتش ار بي اكويزيشن  ،ان ال ال سي
شركة من اميركا  15ريفرسايد افينيو  ،ويستيورت ،
كونيتكت  06880الواليات المتحدة األمريكية .

TO:

TCP HRP Acquisition , LLC
15 Riverside Avenue Wesport , CT 06880 , USA

As from the date of the Deed of Assignment

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

في1/4/2020 :

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

1/4/2020

Of:

The Name & Address of the Assignee As shown above

التجارية حسب االصول.

have duly recorded in the Trademarks' Register.

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARK

26

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

استنادا الى المادة  23من قانون العالمات التجارية رقم ( )33لسنة

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

 1952وتعديالته  ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام

1952 and its amendments, I hereby declare that the

التالية-:

owner of the following trademarks No.:

36193

36193
في الصنف3 :

3

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،

In class:

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,

من :

تي سي بيه اتش ار بي اكويزيشن  ،ان ال ال سي
شركة من اميركا  15ريفرسايد افينيو  ،ويستيورت ،
كونيتكت  ، 06880الواليات المتحدة األمريكية.

From:

TCP HRP Acquisition , LLC
15 Riverside Avenue Wesport , CT 06880 , USA

TO:

الى:

تي سي بيه اتش ار بي اي بيه  ،ال ال سي
شركة من اميركا  15ريفرسايد افينيو  ،ويستيورت ،
كونيتكت  06880الواليات المتحدة األمريكية .

TCP HRB IP , LLC
15 Riverside Avenue Wesport , Connecticut
06880 , USA

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

في1/4/2020 :

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

As from the date of the Deed of Assignment

1/4/2020

Of:

The Name & Address of the Assignee As shown above

التجارية حسب االصول.

have duly recorded in the Trademarks' Register.

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARK
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No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

36968
In class:

-:التالية

36968
3 :في الصنف

3

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

ديزمو انتربرايسز ليمتد
، سلوفيد درايف1 ،6-5  يونيت،شركة من انجلترا
، ايرلندا الشمالية، جي دي8 38  بي تي،كاريكفرجس
. المملكة المتحدة

Desmo Enterprises Limited
A British Company, Unit 5-6, 1 Sloefield Drive,
Carrickfergus, BT38 8GD, Northern Ireland,
United Kingdom .
TO:

:الى

Nectar Beauty Products DMCC
Unit No.912,Gold Crest Executive, Plot No:JLTPH1-C2A,Jumeirah Lakes Towers ,dubai, United
Arab Emiratess
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

س.م.د.نكتار بيوتي بروداكتس م
جي ال: أرض رقم، جولد كرست التنفيذي،912 : وحدة رقم
، دبي،أبراج بحيرات جميرا،  أي2  سي-1  بي اتش- تي
.االمارات العربية المتحدة
اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

15/12/2020

The Name & Address of the Assignee As shown above

15/12/2020 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

28

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

143969 , 143887 , 143886 , 38976
25,35,28,25 :في الصنف

38976 , 143886 , 143887 , 143969
In class: 25,35,28,25
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

انترسبورت انترناشيونال كوربوريشن-  أي أي سي: من
جي ام بي اتش
،  بيرن3006 ،2  ولفيستشتراسيه، شركة من سويسرا
.سويسرا

IIC-INTERSPORT International
Corporation GmbH
A Swiss Company ,Wolflistrasse 2,3006 Bern,
Switzerland .
TO:

:الى

تي ايه اف جلوبال هولدينج ايه جي
 سويسرا، ستانز6370،3 موهليباشستراسه

TAF Global Holding AG
Muhlebachstresse 3,6370 Stans ,Switzerland
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

26/7/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

26/7/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

29

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

39771
In class:

-:التالية

39771
11 :في الصنف

11

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

 ثورن (اي بيه) ليمتد: من
. المملكة المتحدة،  ان دي3  في3 لندن اي سي، كورنهيل14

THORN (IP) LIMITED
14 Cornhill,London EC3V 3ND, United
Kingdom .
TO:

:الى

زامتوبيل جروب ايه جي
 استراليا، دورنبيرن،6850 ،8 هوشستيرستراسيه

ZUMTOBEL GROUP AG
Hochsterstrasse 8, 6850, Dornbirn, AUSTRIA
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

23/9/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

23/9/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

30

No t i f i c a t i o n o f

Trademark Assignment

إعالن

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33)

1952 ) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

of 1952 and its amendments, I hereby declare that

-: أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

the owner of the following trademarks No.:

, 8710 , 7913 , 7911 , 7735 , 3046 , 1249 , 1248
, 39932 , 38824 , 38823 , 38822 , 38059 , 18925
, 40035 , 39956 , 39955 , 39954 , 39953 , 39952
, 73581 , 63099 , 63087 , 54903 , 53308 , 49152
, 95045 , 83417 , 83416 , 81174 , 80386 , 74192
, 96031 , 96032 , 104167 , 95165 , 104166
, 119487 , 110678 , 110225 , 98965 , 102319
, 163826 , 163828 , 160320 , 141103 , 124827
163823 , 163824 , 163825 , 163830

1248 , 1249 , 3046 , 7735 , 7911 , 7913 ,
8710 , 18925 , 38059 , 38822 , 38823 ,
38824 , 39932 , 39952 , 39953 , 39954 ,
39955 , 39956 , 40035 , 49152 , 53308 ,
54903 , 63087 , 63099 , 73581 , 74192 ,
80386 , 81174 , 83416 , 83417 , 95045 ,
104166 , 95165 , 104167 , 96032 , 96031 ,
102319 , 98965 , 110225 , 110678 , 119487 ,
124827 , 141103 , 160320 , 163828 , 163826 ,
163830 , 163825 , 163824 , 163823
In class:

:في الصنف

3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,16,3,3,3,3,3,3,3,3,3,21,3,
3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,16,3,3,3,3,3,3,3,3,3,21,
3,3,3,3,5,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 3,3,3,3,3,5,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Unilever PLC
Port Sunlight, Wirral, Merseyside, England .

..انجلترا

TO:

:الى

يونيليفر جلوبال أي بي لمتد
.المملكة المتحدة،ميرسيسايد، ويرال، بورت صناليت

Unilever Global IP Limited
Port Sunlight , Wirral , Merseyside , United
Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

يونيليفير بي ال سي
، ميرسيسايد، ويرال،بورت صناليت

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

22/6/2021 :في

22/6/2021

The Name & Address of the Assignee As shown

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

above have duly recorded in the Trademarks'

.التجارية حسب االصول

Register.
REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية
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No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

, 115130 , 107852 , 98387 , 60464 , 40164
167389 , 140650 , 132083 , 115129
16,42,42,43,43,43,43,43,43 :في الصنف

40164 , 60464 , 98387 , 107852 , 115130 ,
115129 , 132083 , 140650 , 167389
In class: 16,42,42,43,43,43,43,43,43
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

RADISON HOTELS INTERNATIONAL, INC.
12755 STATE HIGHWAY
55,MINNEAPLIS,MINNESOTA 55441 .

.

TO:

:الى

Radisson Hospitality Belgium BV/SRL
Avenue du Bourget 44 B-1130 Brussels, Belgium
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

. انك،راديسون هوتيلز انترناشيونال
55441 مينيسوتا, مينابوليس,55  سينت هايواي12755

 اس ار ال/ راديسون هوسبييتاليتي بيلجم بي في
. بلجيكا، بروكسل1130- بي،44 افينيو دو بورجيت
اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

27/1/2021 :في

27/1/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية
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No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

46550
In class:

-:التالية

46550
25 :في الصنف

25

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

ادكون ليمتد
 جونزبرورغ، كراون مينز، بريس افينيو1 ،ادجاردالي
. جوتينغ جنوب افريقيا،2092

Edcon Limited
Edgardale, 1 Press Avenue, Crown, Mines,
Johannesburg 2092, Gauteng, South Africa .
TO:

:الى

ريتيالبيليتي (بيه تي واي) ليمتد
 جنوب،4300،ديربان،ماونت ايدجكومب،  دومات بليس10
افريقيا

Retailability (Pty) Ltd
10 Dumat Place ,Mount
edgecombe,Durban,4300,South Africa
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

11/9/2020

The Name & Address of the Assignee As shown above

11/9/2020 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

33

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديال ته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

61930 , 61526 , 59765
7,7,7 :في الصنف

59765 , 61526 , 61930
In class: 7,7,7
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

تيكترونيك فلور كير تيكنولوجي ليمتد
، رود تاون، اوفشور انكوبوريشينز سينتر،957 ب.ص
. جزر العذارى البريطانية،تورتوال

Techtronic Floor Care Technology Limited.
P.O Box 957, Offshore Incorporations Centre,
Road Town, Tortola, British Virgin Island .
TO:

:الى

Techtronic Cordless GP
100 Innovation Way ,Anderson SC 29621 U.S.A

As from the date of the Deed of Assignment
Of:

تكترونيك كوردليس جي بيه
أندرسون كارولينا الجنوبية،  انوفيشن واي100
.الواليات المتحدة األمريكية،29621
اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

2/2/2021 :في

2/2/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

34

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

73089 , 64027 , 64026
5,5,5 :في الصنف

64026 , 64027 , 73089
In class: 5,5,5
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

C.P. PHARMACEUTICAL INTERNATIONAL
C.V.
235 East 42 ND Street, New York, New York
10017 USA .
TO:

:الى

UPJOHN US 1 LLC
American 235 East 42nd Street, New York, N.Y.
10017 USA
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

.في. فارماسيوتيكالز انترناشيونال سي. بيه.سي
 نيويورك، نيويورك، ان دي ستريت42  ايست235
. الواليات المتحدة االمريكية،10017

 ال ال1 اب جون يو اس
، نيو يورك، شارع42  ايست235 ، سي شركة من اميركا
 الواليات المتحدة االميركية10017 . واي.ان
اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

13/8/2020 :في

13/8/2020

The Name & Address of the Assignee As shown above

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

35

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

64152
In class:

-:التالية

64152
10 :في الصنف

10

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

جونسن اند جونسن
, نيو برونزويك,;ون جونسون اند جونسون بالزا
. الواليات المتحدة االمريكية,نيوجيرسي

JOHNSON AND JOHNSON
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW
BRUNSWICK, NEW JERSEY, U.S.A .
TO:

:الى

.سبيشالتي سيرجيكال انسترومينتيشن انك
امريكا، 37013  انيشوس تينيسي، اون درايف3034

Speciality Surgical Instrumentation Inc.
3034 Owen Drive, Antioch, TENNESEE
37013,USA
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

17/12/2015

The Name & Address of the Assignee As shown above

17/12/2015 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

36

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

73905 , 65885
5,5 :في الصنف

65885 , 73905
In class: 5,5
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

 جونسن اند جونسن: من
, نيوجيرسي, نيو برونزويك,ون جونسون اند جونسون بالزا
.الواليات المتحدة االمريكية

JOHNSON & JOHNSON
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW
BRUNSWICK, NEW JERSEY, U.S.A .
TO:

:الى

.ايه. اس، فارما مار
كولمينار، ال مينا. إند.  بول، دي لوس رييز.افدا
اسبانيا،مدريد، 28770،فييجو

PHARMA MAR,S.A.
Avda.De los Reyes,Pol Ind.La Mina,Colmenar
Viejo,28770,Madrid,Spain
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

23/8/2019

The Name & Address of the Assignee As shown above

23/8/2019 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

37

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

69399
In class:

69399
3 :في الصنف

3

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

DEBORAH GROUP B.V.
WENNA 723,NL-3013 AH ROTTERDAM THE
NETHERLANDS .
TO:

.في.ديبورا جروب بي
 اي اتش روتردام3013-ان ال،723 وينا

:الى

.ال.ار. ديبورا جروب اس
.ايطاليا،  ميالنو7 ، فيا سولفرينو

DEBORAH GROUP S.R.L
Via Solferino , Milano, Italy
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

.هولندا،

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

30/10/2020

The Name & Address of the Assignee As shown above

30/10/2020 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

38

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

74994
In class:

-:التالية

74994
28 :في الصنف

28

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Origin Products Limited
6 Stamford Brook Road London W6 0HX United
Kingdom .
TO:

:الى

.  إنك، ماتيل
، 90245  سي ايه،  إل سغوندو،  كونتيننتال بوليفارد333
الواليات المتحدة األمريكية

Mattel , Inc .
333 Continental Boulevard , El Segundo ,
CA90245, USA
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اوريجن برودكتس ليمتد
 اتش اكس المملكة،6  لندن دبليو، ستام فورد برووك رود6
.المتحدة

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

25/2/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

25/2/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية
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No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

75777 , 75776 , 75775
5,5,5 :في الصنف

75775 , 75776 , 75777
In class: 5,5,5
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

جونسن آند جونسن
, نيوجيرسي, نيو برونزويك,ون جونسن آند جونسن بالزا
.الواليات المتحدة االمريكية

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

:الى

جيديون ريختر بيه ال سي
. هنغاريا، 21-19  بودابيست جيومروي يت1103

Gedon Richter PlC
1103 Budapest,Gyomroi ut 19-21.Hungary
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

6/1/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

6/1/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية
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No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

80486 , 81633 , 80551
34,34,34 :في الصنف

80551 , 81633 , 80486
In class: 34,34,34
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

. انك،ماكس روهر
 الواليات المتحدة، ديالوير، ويلمنغتون، ديالوير افنيو300
.االمريكية

MAX ROHR, INC.
300 Delaware Avenue, Wilmington, Delaware
19801 USA .
TO:

:الى

. ايه يو اس ايه بريميوم سيجار هولدينفز انك
،  فورت لودرديل، 600  سويت،  اندروز افينيو.  ان5900
. الواليات المتحدة االمريكية، 33309 فلوريدا

AUSA Premium Cigar Holdings Inc.
5900 N. Andrews Avenue , Suite 600 , Fort
Lauderdale , Florida 33309, U.S.A.
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

21/9/2020 :في

21/9/2020

The Name & Address of the Assignee As shown above

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية
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No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

82049
In class:

-:التالية

82049
7 :في الصنف

7

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

شوب فاك كوربوريشن
17701  ويليام سبورت بنسلفانيا، ريد رود2323
. الواليات المتحدة االمريكية،نيوجيرسي

Shop Vac Corporation
2323 Read Road, Williamsport, Pennsylvania
17701 New Jersey, USA .
TO:

:الى

great star tools USA
Inc. 271 Mayhill Street,Saddle Brook,New Jersy
07663,USA
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

. إنك، جريت ستار تولز يو اس ايه
،07663  نيوجرسي،سادل بروك،  مايهيل ستريت271
.الواليات المتحدة االمريكية
اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

5/1/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

5/1/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

42

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

92072 , 92082 , 92077 , 83814 , 83821 , 83815
7,12,17,12,17,7 :في الصنف

83815 , 83821 , 83814 , 92077 , 92082 , 92072
In class: 7,12,17,12,17,7
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

DAYCO IP Holdings, LLC
1650 Research Drive, Suite 200, Troy, Michigan
48083, United States of America .
TO:

:الى

.ال.ار.دايكو يوروب اس
) تشيتي سكالو (تشيتي66100-45، فيا بابا ليون الثالث عشر
ايطاليا

Dayco Europe S.R.L.
Via Papa Leone Xlll, 45-66100 Shieti Scalo
(Ch)Italy
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

دايكو اي بيه هولدينغز ال ال سي
 ميشغان، ترو،200  سويت، ريسيرش درايف1650 ;
.  الواليات المتحدة االميركية،48083

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

19/11/2020

The Name & Address of the Assignee As shown above

19/11/2020 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية
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No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

87975
In class:

-:التالية

87975
30 :في الصنف

30

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

 اسواق الوليد للتموين/شركة خالد الحمصي وشركاه
.  االردن/ تالع العلي،عمان

Khalid Al- Hemsi & Partners Co./Al- Waleed
Markets for Supply
Amman, Jordan .
TO:

:الى

ٍSamer and Amer Sholah al tadamoniya
alghota erbin / hamoriya str/ bzenon P.O.Box :
(21) Postal Code (11512)

شركة سامر و عامر شولح التضامنية
)21(  بزينون صندوق بريد/  ش حموريه/ الغوطة عربين
)11512( الرمز البريدي

As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

11/11/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

11/11/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية
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No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

88384 , 88385 , 88386 , 88387
12,7,12,7 :في الصنف

88387 , 88386 , 88385 , 88384
In class: 12,7,12,7
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

MATERMACC MACHINERY INDUSTRY
CORPORATION LTD.
Xuanhua High- Development Zone, Hebel
Province, China .

.

TO:

:الى

ال تي دي شركة من،.ويتشاي لوفول هيفي اندستري كو
الصين
،شاندونج بروفينس،ويفانج،  بيهاي ساوث رود192 رقم
.الصين

Weichai Lovol Heavy Industry Co.,Ltd
No.192 Beihai South Road ,Weifang ,Shandong
Province ,China.
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

.ماتيرماك ماشينري انداستري كوربوريشن ال تي دي
 الصين، هيبيل بروفنس، ديفيلوبمنت زون- هاي-اكسانهو

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

23/4/2021 :في

23/4/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

45

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

89513 , 89512 , 89510 , 89514 , 89511 , 89509
43,30,30,43,30,30 :في الصنف

89509 , 89511 , 89514 , 89510 , 89512 , 89513
In class: 43,30,30,43,30,30
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

International Coffee & Tea LLC
5700 Wilshire Blvd., Suite 120, Los Angeles, CA
90036, U.S.A. .
TO:

:الى

سوبر ماجنيفيسنت كوفي كومباني ايرالند ليمتد
 دي، 2  دبلن،  سير جون روجرسونز كواي، ريفرسايد ون
ايرلندا، 576  اكس، 2

Super Magnificent Coffee Company Ireland
Limited
Riverside One ,Sir John Rogerson’s Quay,
Dublin 2,D02 X576 Ireland
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

شركة انترناشونال كوفي اند تي ال ال سي
 سي ايه، لوس انجلوس،120  سويت،. ويلشاير بلفد5700
. الواليات المتحدة االمريكية،90036

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

31/3/2020 :في

31/3/2020

The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly recorded in the Trademarks' Register.
REGISTER OF TRADEMARK

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

.التجارية حسب االصول

مسجل العالمات التجارية

46

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

90960 , 50939 , 50776
5,5,5 :في الصنف

50776 , 50939 , 90960
In class: 5,5,5
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

 سانوفي باستيور ليميتيه/سانوفي باستيور ليمتد
 تي3  ار2  انتاريو ام، تورونتو، ستليز افينيو ويست1755
. كندا،4

Sanofi Pasteur Limited / Sanofi Pasteur Limitee
1755 Steeles Avenue, West Toronto, Ontaro,
M2R 3TA, Canada .
TO:

:الى

.سانوفي باستور انك
 الواليات،18370  بيه ايه، سويفتووتر،ون ديسكفري درايف
.المتحدة األمريكية

SANOFI PASTEUR INC.
One Discovery Drive, Swiftwater, PA 18370,
USA
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

27/12/2017

The Name & Address of the Assignee As shown above

27/12/2017 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

47

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

93080
In class:

-:التالية

93080
5 :في الصنف

5

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Harris FRC Corporation
New Jersey Company , 2137 Route 35, Holmdel,
NJ 07733, USA .
TO:

:الى

 ال بيه،هاريس اف آرسي اكويزيشن
سي تي، ستامفورد،600  سويت، اتالنتيك ستريت300
.  الواليات المتحدة االميركية،06901

Harris FRC Acquisition , LP
300 Atlantic Street , Suite 600,Stamford,CT
06901,USA
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

هاريس اف ار سي كوربوريشن
، هولمديل،35  روت2137 ، شركة من والية نيو جيرسي
.  الواليات المتحدة االميركية،07733 نيوجيرسي

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

22/4/2021 :في

22/4/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية
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No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

93725 , 94319 , 94318 , 93724 , 93723 , 93722
7,9,11,17,37,42 :في الصنف

93722 , 93723 , 93724 , 94318 , 94319 , 93725
In class: 7,9,11,17,37,42
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Metso Corporation
Toolonlahdenkatu 2, 00100 Helsinki, Finland .

.

TO:

:الى

ميتسو أوتوتك كوربوريشن
 فنلندا،  هيلسنكي،00100 ،2 تولوناليدينكاتيو

Metso Outotec Corporation
Toolonlahdenkatu 2, 00100 Helsinki, Finland
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

ميتسو كوربوريشن
 فنلندا،  هيلسنكي،00100 ،2 تولوناليدينكاتيو

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

30/6/2020

The Name & Address of the Assignee As shown above

30/6/2020 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية
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No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

135064 , 135063 , 128828 , 94662
25,35,24,25 :في الصنف

94662 , 128828 , 135063 , 135064
In class: 25,35,24,25
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

بي اتش اس لمتد
ان،  لندن، ميريليبون رود137-129 ،ميريليبون هاوس
. انكلترا،كيو دي5 1 دبليو

BHS LIMTED
Marylebone House, 129-137 Marylebone Road,
London, NW1 5QD England .
TO:

:الى

بي اتش اس انترناشونال ليمتد
 جزر،تورتوال،رود تاون،4301 .ب. ص،ترينيتي تشامبرز
العذارى البريطانية

BHS International Limited
Trinity Chambers PO Box 4301 Road Town
,Tortola Britsh Virgin Islands
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

4/11/2020

The Name & Address of the Assignee As shown above

4/11/2020 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

50

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

166854 , 94676
29,29 :في الصنف

94676 , 166854
In class: 29,29
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

شركة الناي لصناعة االلبان واالجبان ومشتقاتها
 شارع عواد مخيمر، ماركا الشمالية،عمان

Alnai Diary Milk
Amman, Marka, Awad Mukhaimer St. Jordan .

.االردن

TO:

:الى

شركة الثقة لأللبان
1191 ,  المرابطون.عمان ماركا ش

Trust Dairy. LTD
Amman, Marka, Al-Morabitoun Str.1191
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

21/12/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

21/12/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

51

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33)

1952 ) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

of 1952 and its amendments, I hereby declare that

-: أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

the owner of the following trademarks No.:

21026 , 21033 , 53119 , 63512 , 63513 ,
63514 , 63515 , 64521 , 64522 , 64580 ,
64743 , 72157 , 75317 , 80482 , 80483 ,
84100 , 82497 , 84680 , 85148 , 84679 ,
84656 , 84652 , 84654 , 84653 , 85763 ,
86117 , 93601 , 93602 , 95840 , 95839 ,
95838 , 95837 , 95836 , 95841
In class: 18,25,25,9,14,25,18,9,25,9,18,
14,42,42,42,25,14,30,42,25,18,14,9,30,
42,35,18,25,35,25,18,14,9,42

, 63514 , 63513 , 63512 , 53119 , 21033 , 21026
, 72157 , 64743 , 64580 , 64522 , 64521 , 63515
, 84680 , 82497 , 84100 , 80483 , 80482 , 75317
, 84653 , 84654 , 84652 , 84656 , 84679 , 85148
, 95839 , 95840 , 93602 , 93601 , 86117 , 85763
95841 , 95836 , 95837 , 95838
18,25,25,9,14,25,18,9,25,9,18,14,42,42 :في الصنف
,42,25,14,30,42,25,18,14,9,30,42,35,18,25,35,25,18,
14,9,42

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

.ال.آر.ايه.اسكادا لوكسمبورغ اس
. لوكسمبورغ، كونترن5326 ، رو إموند روير،19

ESCADA Luxembourg S.a r.l.
19,rue Edonod Reuter, 5326 Contern,
Luxembourg, .
TO:

:الى

مارجاريثا انترناشونال جي ام بي اتش
كاليفورنيا،بيفرلي هيلز، سيكسث فلور،  ويلشاير بوليفارد9720
. الواليات المتحدة األمريكية،90212

Margaretha International GmbH
9270,Wilshire Boulevard ,6th floor ,Beverly
Hills California 90212,USA
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

4/5/2021 :في

4/5/2021

The Name & Address of the Assignee As shown
above have duly recorded in the Trademarks'

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات التجارية

.حسب االصول

Register.
REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

52

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

96390
In class:

-:التالية

96390
11 :في الصنف

11

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

نيوناليت ديستريبيوشين ليمتد
، كون تونج، وينج يب ستريت4-2 ، لو بالزا،اف/12
.  هونج كونج،كولون

Neonlite Distribution Limited
12/F, Lu Plaza, 2-4 Wing Yip Street, Kwun
Tong, Kowloon, HONG KONG .
TO:

:الى

ليمتد،.زهيجيانغ يانكون جروب كو
، شانجيو، كاوي ستريت، ويست رينمين أفينيو578.نو
. الصين،زهيجيانغ،شاوزينغ

ZHEJIANG YANKON GROUP CO., LTD.
No.568 West Renmin Avenue, CAOE Street,
Shangyu, Shaoxing,Zhejiang,China
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

11/6/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

11/6/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

53

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

97146
In class:

-:التالية

97146
42 :في الصنف

42

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

كارلوتشيوز ليمتد
 اي يو6  ان4 أي سي، لندن،  كانون ستريت110 سكند فلور
.المملكة المتحدة،

Carluccio's Limited
2nd Floor 110 Cannon Street ,London ,ECAN
6EU , United Kingdom .
TO:

:الى

انجلسي بولتري ليمتد
 بريمينجهام،  كولمور رو9 ، سكند فلور كولمور كورت
. المملكة المتحدة، بي جيه2 3بي

ANGLESEY POUL TRY LIMITED
2nd Floor Colmore Court , 9 Colmore Row ,
Birmingham, B3 2BJ, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

21/5/2020

The Name & Address of the Assignee As shown above

21/5/2020 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

54

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

98606
In class:

-:التالية

98606
30 :في الصنف

30

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

رياض محمد أحمد أبو دية
.  االردن،الرمثا

Riyad M.A. Abu Daieh
Al- Ramtha, Jordan .
TO:

:الى

شركة عمار األردن لصناعة المواد الغذائية
 شارع الجمارك- اربد مدينة الحسن الصناعية

Ammar Jordan Food Industry
Irbid al Hassan Industrial City, Customs Str.
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

13/10/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

13/10/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

55

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

103235 , 99360 , 99359 , 99358 , 69434
25,9,14,18,35 :في الصنف

69434 , 99358 , 99359 , 99360 , 103235
In class: 25,9,14,18,35
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

 ال ال سي،الكي براند دنجاريز
 كاليفورنيا، لوس أنجلوس، ساوث سانتا في أفينو540
. الواليات المتحدة االمريكية،90013

Lucky Brand Dungarees, LLC
540 South Santa Fe Avenue, Los Angeles,
California 90013, USA .
TO:

:الى

ABG-Luckey,LLC
1411 broadway ,21st floor,New York,NY 10018

As from the date of the Deed of Assignment
Of:

ال ال سي، الكي- ايه بي جي
، نيو يورك، 21 الطابق، برودواي1411شركة من اميركا
10018 نيويورك
اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

4/3/2021 :في

4/3/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

56

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

102049 , 99589 , 99704
42,16,9 :في الصنف

99704 , 99589 , 102049
In class: 42,16,9
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

ذا سيج جروب بي ال سي
 ان اي، نيوكاسل أبون تاين،  نورث بارك:الشارع/المدنية
.. يه ايه المملكة المتحدة9 13

The Sage Group Plc
City/Street: North Park , Newcastle Upon Tyne,
NE13 9AA ,UK .
TO:

:الى

ٍSage Global Services Limited
North Park , Newcastle Upon Tyne, Tyne And
Wear, United Kingdom, NE13 9AA

سيج جلوبال سيرفيسيز ليمتد
 المملكة، تاين اند وير، نيوكاسل ابون تاين،نورث بارك
 ايه ايه9 13 ان اي،المتحدة

As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

19/5/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

19/5/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

57

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

105403
In class:

-:التالية

105403
11 :في الصنف

11

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

ورثة عامر محمد عامر محمد
.  األردن- الزرقاء

warathat Amer Mohammad Amer Mohammad
ZARQA -Jordan .
TO:

:الى

اشرف عامر محمد محمد
154 ,  الوسط التجاري/ الزرقاء

Ashraf Amer Mohammad Mohammad
Zarqa / Commercial Center, 154
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

8/12/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

8/12/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

58

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

107099
In class:

-:التالية

107099
36 :في الصنف

36

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

)( هولدنغ.ل.م.شديد كابيتال ش
-  الطابق السادس-  بناية اشادية-  التباريس- الشرفية
. لبنان،بيروت

Chedid Capital s.a.I (Holding)
Achrafieh - Tabaris -Achadia Building, 6th
floor,Beirut, Lebanon .
TO:

:الى

شديد كابيتال ليميتد
 رويال بانك،.م.م.سوالريس كوربوريت سيرفيسز ش
 جورج،1586  رمز البلد، شارع شيدن،3  الطابق،هاوس
 جزر الكايمن،1110 -1  كيه واي، غراند كايمان،تاون

Chedid Capital Limited
Solaris Corporate Services Ltd., Royal Bank
House, 3rd floor, 24 Shedden Road, PO Box
1586, George Town, Grand Cayman KY1-1110,
Cayman Islands
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

24/3/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

24/3/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

59

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

108100 , 107973 , 107892
41,43,39 :في الصنف

107892 , 107973 , 108100
In class: 41,43,39
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

TUI AG
Karl - Wiechert - Allee 4, Hannover 30625,
Germany .

.المانيا

TO:

:الى

شركة مجموعة فنادق جاز
 خليج ابو المخادج جنوب،فندق سينسيمار مكادى جاردنز
. مصر، محافظة البحر االحمر،الغردقة

Jaz Hotel Group S.A.E.
Egyptian Sensimar Makadi Gardens Hotel, Abu
AI Maghadg Bay South, Hurghada, Red Sea
Governote, Egypt
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

تي يو اي ايه جي
، 30625  هانوفر،4 كارل ويتشيرت الي

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

10/2/2021 :في

10/2/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

60

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

108374 , 108312
10,5 :في الصنف

108312 , 108374
In class: 10,5
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

.جينزيم كوربوريشن
،02142  ماساتشوستس، كامبريدج، بيني ستريت50
. الواليات المتحدة االميركية

Genzyme Corporation
50 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142, U.S.A. .
TO:

:الى

.باكستر انترناشيونال انك
 الواليات،60015  إلينوي، ديرفيلد،ون باكستر باركواي
المتحدة االميركية

Baxter International Inc.
One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 60015,
USA
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

14/2/2020

The Name & Address of the Assignee As shown above

14/2/2020 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

61

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

108682 , 109847 , 110323 , 110287 , 111189 ,
128293 , 129750 , 139649 , 139647
In class: 12,7,12,7,36,28,12,28,12

, 111189 , 110287 , 110323 , 109847 , 108682
139647 , 139649 , 129750 , 128293
12,7,12,7,36,28,12,28,12 :في الصنف

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Volvo Truck Corporation
A Swedish Company 405 08 Goteborg,Sweden .
TO:

فولفو ترك كوربوريشن
 جوتيبوريج405 08 شركة من السويد
:الى

يو دي تركس كوربوريشن
 اليابان،كين- سايتاما،شي- أجيو، أوازا،تشومي-1 ،1 رقم

UD Trucks Corporation
No. 1,1-chome, Oaza, Ageo-shi, Saitama-ken,
Japan
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

.السويد

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

22/9/2021 :في

22/9/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

62

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

, 110143 , 110145 , 110144 , 110146 , 110147
, 110138 , 110139 , 110140 , 110141 , 110142
129262 , 129609 , 109951 , 110137

110147 , 110146 , 110144 , 110145 , 110143 ,
110142 , 110141 , 110140 , 110139 , 110138 ,
110137 , 109951 , 129609 , 129262
In class:

:في الصنف

44,42,35,40,31,29,44,42,40,35,31,29,31,5

44,42,35,40,31,29,44,42,40,35,31,29,31,5

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

.في.كارجيل ذا نيذيرالندز هولدنغ بي
، سي زد تشيفول1118 ،378 ايفيرت فان دي بيكسترات
. هولندا

Cargill The Netherlands Holding B.V.
Evert van de Beekstraat 378, 1118 CZ Schiphol,
Netherlands nce .
TO:

:الى

CAN Technologies, Inc.
15407 McGinty Road West, Wayzata, MN 55391
USA
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

-:التالية

. انك،كان تكنولوجيز
 الواليات،55391  ام ان، ويزاتا، مغينتي رود دبليو15407
.المتحدة األمريكية
اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

31/12/2018 :في

31/12/2018

The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly recorded in the Trademarks' Register.
REGISTER OF TRADEMARK

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

.التجارية حسب االصول

مسجل العالمات التجارية

63

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

112131 , 112132 , 112133 , 112134 , 112175 ,
112135 , 119630 , 119379 , 119387
In class: 42,40,5,40,42,5,5,42,40

, 112175 , 112134 , 112133 , 112132 , 112131
119387 , 119379 , 119630 , 112135
42,40,5,40,42,5,5,42,40 :في الصنف

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Celltrion, Inc.
23, Academy-ro, Yeonsu-gu, lncheon, South
Korea .

.

TO:

:الى

. ال تي دي،.سيلتريون هولدينجز كو
، انشيون، جو-  يونسو، جيل-  بيون51  رو-  اكاديمي،19
جمهورية كوريا

Celltrion Holdings Co.,Ltd.
19, Academy - ro 51 beon-gil, Yeonsu-gu,
Incheon, Republic of Korea
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

. انك،سيلترون
 جمهورية كوريا، انشيون، يونسو جو، اكاديمي رو، 23

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

6/5/2021 :في

6/5/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly recorded in the Trademarks' Register.
REGISTER OF TRADEMARK

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

.التجارية حسب االصول

مسجل العالمات التجارية

64

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

, 148969 , 148970 , 148971 , 112343 , 112883
, 158273 , 156483 , 159466 , 156482 , 148968
159467 , 156484 , 156380 , 156378

112883 , 112343 , 148971 , 148970 , 148969 ,
148968 , 156482 , 159466 , 156483 , 158273 ,
156378 , 156380 , 156484 , 159467
In class:

:في الصنف

35,39,39,35,39,35,35,35,39,43,35,35,39,39

35,39,39,35,39,35,35,35,39,43,35,35,39,39

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

American Airlines,Inc.
1 Skyview Drive, MD 8B503, Fort Worth, Texas
76155, USA .
TO:

. إنك، اميركان ايرالينز
 تكساس، فورت ورث،503بي8  ام دي، سكاي فيو درايف1
.  الواليات المتحدة االمريكية،76155
:الى

ِAAdvantage Loyalty IP Ltd.
C/O Maples Corporate Services Limited, Ugland
House, South Church Street, George Town,
Grand Cayman, Cayman Islands
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

-:التالية

.ايه ادفانتج لويالتي آي بيه ال تي دي
، اوغالند هاوس، أو ميبلز كوربوريت سيرفيسيز ليمتد/ سي
، جراند كايمان، جورج تاون،ساوث تشيرتش ستريت

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

7/4/2021 :في

7/4/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly recorded in the Trademarks' Register.
REGISTER OF TRADEMARK

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

.التجارية حسب االصول

مسجل العالمات التجارية
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No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

113508
In class:

113508
29 :في الصنف

29

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Mahmoud Ibrahim Amro
Amman, Al Shmisany Jordan .

.االردن

TO:

:الى

شركة الصهباء للتجارة العامة والوكاالت التجارية
11954 , عمان الصويفية بجانب افنيو مول عمارة دجلة

ALSAHBA FOR FOOD STUFF
Amman Swefieh , Behind Avenue Mall, Dejla
Belding,11954
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

محمود ابراهيم محمود عمرو
 بجانب السيفوي، الشميساني،عمان

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

27/1/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

27/1/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

66

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

137070 , 121714 , 115431 , 69003
29,29,29,32 :في الصنف

69003 , 115431 , 121714 , 137070
In class: 29,29,29,32
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

EHAB & IYAD FAYEZ AL -SHORAFA'A CO /
AL-TASALI JORDANIAN TRADING EST
AMMAN, JORDAN .
TO:

:الى

Al-murjan canned food co.
Amman - Sahab Industrial City, Amman, 115112
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

شركة ايهاب واياد فايز الشرفاء مؤسسة التسالي االردنية
.  االردن،عمان

شركة المرجان لالغذية المعلبة
115112 , عمان,  مدينة سحاب الصناعية- عمان
اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

17/8/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

17/8/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

67

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

114272 , 116696 , 147705 , 147704 , 147703 ,
152596 , 152325
In class: 25,25,35,25,25,35,35

, 147703 , 147704 , 147705 , 116696 , 114272
152325 , 152596
25,25,35,25,25,35,35 :في الصنف

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Steps for Shoes & bags Co.
Amman, Jabla Al Hasean Kaled ben Al Waled
St(5) Jordan .

.االردن

TO:

:الى

شركة القوس والنشاب لتجارة االحذية والحقائب
, صاحب بن عباد. ش-  حي الدبايبة-  الوحدات- عمان
11121

Crossbow for trading shoes and bags
Amman - Al-Wihdat - Al-Dabaybeh District Sahib Bin Abbad St., 11121
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

م.م.شركة خطوات لالحذية والحقائب ذ
)5(  شارع خالد بن الوليد، جبل الحسين،عمان

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

14/9/2021 :في

14/9/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly recorded in the Trademarks' Register.
REGISTER OF TRADEMARK

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

.التجارية حسب االصول

مسجل العالمات التجارية
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No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

78216 , 77940 , 85591 , 98119 , 116795 , 120437
, 121420 , 168378
In class: 3,3,3,3,3,35,3,3

, 116795 , 98119 , 85591 , 77940 , 78216
168378 , 121420 , 120437
3,3,3,3,3,35,3,3 :في الصنف

owner of the following trademarks No.:

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من
مصنع المحتسب لمواد التجميل
.الدستور االردن.ش،حي نزال

Muhtaseb Cosmetics Factory
Hi Nazal,Dustour St. Jordan .
TO:

:الى

شركة مصنع المحتسب لمواد التجميل
11171 , عمان,  شارع جبل عرفات ضاحية الياسمين83

Muhtaseb Cosmetics Factory
83 Jabal Arafat Street, Dahiyat Al-Yasmeen,
Amman, 11171
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

-:التالية

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

14/7/2021 :في

14/7/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

69

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

116849
In class:

-:التالية

116849
39 :في الصنف

39

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

ال.ار. اس،جاس ورلد وايد
، مونسباش5365 -  ال، روجابريل ليبمان، سي6
.لوكسمبورغ

JAS Worldwide , S.a.r.l.
6C,rue Gabriel Lippmann,L- 5365 Munsbach,
LUXEMBOURG .
TO:

:الى

JAS WORLDWIDE MANAGEMENT, INC
6195 Barfield Road NE, Atlanta, Georgia 30328,
United States of America
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

. انك،جاس ورلدوايد مانجمينت
، 30328  جورجيا، اتالنتا، بارفيلد رود ان اي6195
الواليات المتحدة األمريكية
اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

9/12/2020

The Name & Address of the Assignee As shown above

9/12/2020 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

70

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

14125 , 14124 , 13829 , 13828 , 13824 , 13823
, 116915 , 116914 , 116916 , 17482 , 17481 ,
116913 , 116912 , 116911 , 116910
5,5,21,21,5,3,5,5,11,5,3,11,5,4,3 :في الصنف

13823 , 13824 , 13828 , 13829 , 14124 , 14125 ,
17481 , 17482 , 116916 , 116914 , 116915 ,
116910 , 116911 , 116912 , 116913
In class: 5,5,21,21,5,3,5,5,11,5,3,11,5,4,3
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

ريكيت بنكيزر ارابيا م م ح
 االمارات، دبي، جبل علي، المنطقة الحرة،61344 ب.ص
.العربية المتحدة

RECKITT BENCKISER ARABIA FZE
P.O.BOX 61344, JEBAL ALI, FREE ZONE,
DUBAI, UAE .
TO:

:الى

آربي هايجين هوم أرابيا م م ح
.ب. ص، المنطقة الحرة في جبل علي،خلف مجمع جاك
. االمارات العربية المتحدة،دبي،61344

RB Hygiene Home Arabia FZE
Behind GAC Complex ,Jabal Ali Freezone ,PO
Box 61344,Dubai,UAE

As from the date of the Deed of Assignment
Of:

-:التالية

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

20/4/2021 :في

20/4/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly recorded in the Trademarks' Register.
REGISTER OF TRADEMARK

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

.التجارية حسب االصول

مسجل العالمات التجارية

71

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

121769 , 118291 , 118282 , 118281
5,5,5,5 :في الصنف

118281 , 118282 , 118291 , 121769
In class: 5,5,5,5
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Astellas Pharma Europe B.V.
Sylviusweg 62, NL-2333 , BE LEIDEN,
Netherlands .

.

TO:

:الى

Tolmar International Limited
10 Earlsfort Terrace,Dublin 2 ,D02 T380.Ireland
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

في.استيالس فارما يوروب بي
 هولندا،  بي اي ليدين،2333-  ان ال،62 سيلفيوسويج

تولمار انترناشونال ليمتد
ايرلندا،380 تي.2  دي،2 دبلن،  إيرلسفورت تيراس10
اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

29/1/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

29/1/2021 :في

وان ا سم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

72

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

118572 , 99612 , 98666
42,42,43 :في الصنف

98666 , 99612 , 118572
In class: 42,42,43
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

 إل إل سي، بارك هوسباتالتي ورلدوايد
59159 ب. ص، كارلسون باركواي: الشارع/;المدنية
. الواليات المتحدة االمريكية55459  إم ان،مينابوليس

Park Hospitality Worldwide , LLC
City/Street: Carlson Parkway , P.O. Box 59159
,Minneapolis ,MN 55459,USA .
TO:

:الى

Radisson Hospitality Belgium BV/SRL
Avenue du Bourget 44 B-1130 Brussels, Belgium
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

 اس ار ال/راديسون هوسبيتاليتي بيلجم بي في
 بلجيكا، بروكسل1130- بي،44 افينيو دو بورجيت
اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

1/4/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

1/4/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

73

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

118573
In class:

118573
33 :في الصنف

33

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Diageo Brands B.V.
Molenwerf 10-12, Amsterdam 1014 B.G. The
Netherlands .

.هولندا

TO:

:الى

Sazerac UK Limited
60 Marina Place, Hampton Wich, Kingston Upon
Thames, KT1 4BH, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

. في.دييغو براندز بي
، جي. بي1014  امستردام،12-10 ;مولينويرف

سازيراك يو كيه ليمتد
 كيه، كينغستون أبون تيمز، هامبتون ويك، مارينا بليس60
 المملكة المتحدة، بي أتش4 1 تي
اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

20/12/2018

The Name & Address of the Assignee As shown above

20/12/2018 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

74

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

118585 , 106669
43,43 :في الصنف

106669 , 118585
In class: 43,43
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

 ال ال سي،بارك جلوبال هولدينجز
55459 مينيابولس ام ان59159ب.ص،كارلسون بارك واي
.الواليات المتحدة االمريكية

Park Global Holdings, LLC
Carlson Parkway ,P.O.Box 59159 Minneapolis
MN 55459, USA .
TO:

:الى

Radisson Hospitality Belgium BV/SRL
Avenue du Bourget 44 B-1130 Brussels, Belgium
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

 اس ار ال/راديسون هوسبيتاليتي بيلجم بي في
 بلجيكا، بروكسل1130- بي،44 افينيو دو بورجيت
اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

1/4/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

1/4/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

75

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

119193
In class:

-:التالية

119193
7 :في الصنف

7

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

كونير كوربوريشن
،06902  سي تي، ستامفورد، كومينغز بوينت روود1
. الواليات المتحدة األميركية

Conair Corporation
1 Cummings Point Road, Stamford, CT 06902,
USA .
TO:

:الى

كونير ال ال سي
،06902  كونيكتيكت، ستامفورد،ون كومينغز بوينت رود
الواليات المتحدة األميركية

Conair LLC
One Cummings Point Road, Stamford, CT
06902, U.S.A.
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

11/5/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

11/5/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

76

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

119309
In class:

-:التالية

119309
25 :في الصنف

25

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

علي عبد ربه يوسف الجنايده
. عمان

Ali Abidraboh Yousef Aljanaydeh
Amman .
TO:

:الى

عدنان علي عبد ربه الجنايدة
11118 ,  مقابل الجامع الحسيني/ وسط البلد/ عمان

Adnan A.A.Al janaideh
Amman, downtown , opposite the Husseini
Mosque,11118
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

3/10/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

3/10/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

77

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

119880 , 119879 , 119878
2,16,9 :في الصنف

119878 , 119879 , 119880
In class: 2,16,9
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

 ليمتد، زوهاي سين تكنولوجي كو
 زيانجزو، منجزوبي رود،63  نمبر،1 بيلدينج،اف/3;
. الصين- 519075  جوانجادونج،زوهاي،ديستركت

Zhuhai Seine Technology Co., Ltd.
;3/F,1Building, No.63,Mingzhubei
Road,Xiangzhou District, Zhuhai, Guangdong
519075 CHINA .
TO:

:الى

.  ليمتد، . زوهاي بانتوم اليكترونكس كو
 زوهاي افنيو3883 .  نو، 01  بيلدنج، اف/3 ، ميد اريا ايه
. الصين،  جوانجدونج،  زوهاي،

Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd.
Mid Area A, 3/A Building 01, No. 3883 Zhuhai
Avenue , Zhuhai , Guangdong , P. R . China
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

27/2/2021 :في

27/2/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

78

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

120249
In class:

-:التالية

120249
9 :في الصنف

9

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

ثاليس يو كيه ليمتد
، ادليستون، ذا بورن بيزنيس بارك، داش وود النج رود2
.المملكة المتحدة، ان إكس2 ،15  كيه تي، سيري،يبريدج

Thales UK Limited
2 Dashwood Lang Road, The Bourne Business
Park, Addlestone, Weybridge, Surrey, KT15
2NX, UK .
TO:

:الى

ثاليس دي آي إس سي بيه ال يو كيه ليمتد
ار جي، بيركشير، ريدنغ،جرين بارك، لونغواتر افينيو350
. المملكة المتحدة، جي اف6 2

Thales DIS CPL UK Limited
350 Longwater Avenue ,Green Park,Reading
,Berkshire ,RG2 6GF,United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

17/1/2020 :في

17/1/2020

The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly recorded in the Trademarks' Register.
REGISTER OF TRADEMARK

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

.التجارية حسب االصول

مسجل العالمات التجارية

79

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

159087 , 120463
35,25 :في الصنف

120463 , 159087
In class: 35,25
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

شركة احمد ماجد الزعبي وشريكه
. الملك عبدهللا االردن- الرمثا

Ahmad Majed AlZoubi and His Partner Co
Ramtha /king abdulle Jordan .
TO:

:الى

احمد ماجد عواد الزعبي
21410 ,  شارع الملك عبدهللا-  الرمثا- أربد

Ahmad Majed Awwad AlZoubi
Irbid - Ramtha - King Abdullah Street, 21410
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

20/9/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

20/9/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

80

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

118309 , 118310 , 120542
1,16,9 :في الصنف

120542 , 118310 , 118309
In class: 1,16,9
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع ال شهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

واتمان انترناشونال ليميتد
 كنت ام،سبرينج فيلد ميل جيمس واتمان واي ميدستون
. ال اي المملكة المتحدة2 14اي

Whatman International Limited
Springfield Mill James Whatman Way
Maidstone, Kent ME14 2LE United Kingdom .
TO:

:الى

جلوبال اليف ساينسز سولوشنز اوبريشنز يو كيه ال تي دي

Global Life Sciences Solutions Operations UK
Ltd
19 Jessops Riverside, 800 Brightside Lane,
Sheffield, S9 2RX, United Kingdom

9 اس، شافيلد، يرايتسايد لين800 ، جيسيبس ريفرسايد19
. المملكة المتحدة،ار اكس2

As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

2/4/2021 :في

2/4/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly recorded in the Trademarks' Register.
REGISTER OF TRADEMARK

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

.التجارية حسب االصول

مسجل العالمات التجارية

81

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

156516 , 121288 , 18386
29,29,29 :في الصنف

18386 , 121288 , 156516
In class: 29,29,29
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

مؤسسة الريف للتموين واالستيراد
. السعودية

Al Reef Est.for Supply & Import
Saudi Arabia
TO:

:الى

شركة الريف للتموين واالستيراد
6635  رقم اضافي14337  الرمز البريدي4127 بناية
 السعودية-  الرياض3 المدينة الصناعية الجديدة

Alreef Co. , For Supply & Import
Building 4127 Zip Code 14337 Additional No.
6635 New Industrial City 3 Riyadh - Saudi
Arabia
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

14/4/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

14/4/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

82

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

121474
In class:

121474
14 :في الصنف

14

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Relojeria y Complementos, S.L.
Calle Pere IV,110, 08005 Barcelona, Spain .

.اسبانيا

TO:

:الى

. ال.  اس، 2020 براندز
. اسبانيا،  برشلونة08005 ، 110 ، بيري الرابع

BRANDS 2020 , S.L.
Pere IV, 110 , 08005 Barcelona , Spain
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

 ال. اس,ريلوجيريا واي كومبليمنتوس
, برشلونةIV,08005,110, كالي بيري

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

12/4/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

12/4/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

83

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

122295
In class:

122295
10 :في الصنف

10

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

STUDIO MODERNA SA
Via Ferruccio pelli 13, 6900 Lugano, Switzerland
(CH) .
TO:

ستوديو موديرنا اس ايه
) سويسرا ( سي اتش، لوغانو6900 ،13 فيا فيروسيو بيلي

:الى

TOP SHOP INTERNATIONAL SA
Via al Mulino 22, 6814 Cadempino, Switzerland
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

.

توب شوب انترناشونال اس ايه
. سويسرا،  كاديمبينو6814 ،22 فيا أل مولينو
اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

27/4/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

27/4/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

84

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

123751
In class:

-:التالية

123751
43 :في الصنف

43

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

SBE Licensing, LLC
8000 Beverly Boulevard, Los Angeles, CA 90048
USA .
TO:

:الى

 إل إل سي،إس بي إي ريستورانت جروب
،90210  سي ايه، بيفرلي هيلز، الدن درايف9247
.الواليات المتحدة االميركية

SBE Restaurant Group, LLC
9247 Alden Drive, Beverly Hills, CA 90210,
United States of America
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

 ال ال سي،اس بي اي اليسنسنغ
،90048 سي ايه، لوس انجيلوس، بيفيرلي بولفارد8000;
.الواليات المتحدة االميركية

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

9/12/2020

The Name & Address of the Assignee As shown above

9/12/2020 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

85

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

115006 , 115020 , 122442 , 120629 , 126151 ,
131269
In class: 18,14,35,25,25,25

, 126151 , 120629 , 122442 , 115020 , 115006
131269
18,14,35,25,25,25 :في الصنف

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

 انك،21 فورايفر
 كاليفورنيا، لوس انجلوس، ميشن رود. نورث3880
.  الواليات المتحدة االمريكية،90031

FOREVER 21, Inc
3880 North. Mission Road, Los Angeles,
California 90031, USA .
TO:

:الى

ال ال سي،  آي بيه سي أو21اف
 الواليات10018 ان واي، نيويورك، برودواي1411
المتحدة االمريكية

F21 IPCO ,LLC
1411 Boadway,New York,NY 10018 USA

As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

15/10/2020 :في

15/10/2020

The Name & Address of the Assignee As shown above

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

86

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

126198
In class:

-:التالية

126198
29 :في الصنف

29

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

م.م.مؤسسة الصهباء للمواد الغذائية ذ
.  المقابلين/عمان

Alsahbaa For Food Stuff
Amman / Mqabaleen .
TO:

:الى

شركة الصهباء للتجارة العامة والوكاالت التجارية
11954 , عمان الصويفية بجانب افنيو مول عمارة دجلة

ALSAHBA FOR FOOD STUFF
Amman Swefieh , Behind Avenue Mall, Dejla
Belding,11954.
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

27/10/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

27/10/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

87

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 ) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

-: أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

owner of the following trademarks No.:

, 121951 , 121950 , 121954 , 121948 , 121949
, 123627 , 123625 , 123620 , 123626 , 121952
, 126486 , 126487 , 126492 , 123624 , 123485
126522 , 126521 , 126493 , 126520

121949 , 121948 , 121954 , 121950 , 121951 ,
121952 , 123626 , 123620 , 123625 , 123627 ,
123485 , 123624 , 126492 , 126487 , 126486 ,
126520 , 126493 , 126521 , 126522
In class:

:في الصنف

23,40,42,17,6,1,1,6,17,23,40,42,37,42,6,17,1,40,23 23,40,42,17,6,1,1,6,17,23,40,42,37,42,6,17,1,40,23
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

SABIC International Holdings B.V.
Europa Boulevard 1, Sittard NL-6135LD, The
Netherlands .

.هولندا

TO:

:الى

.في.سابيك جلوبال تكنولوجيز بي
. هولندا،  بي اكس بيرجين او بيه زوم4612 ،1 بالستيكسالن

SABIC Global Technologies B.V.
Plasticslaan 1, 4612 PX Bergen op Zoom, The
Netherlands
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

.في.سابيك انترناشيونال هولدنغز بي
،ال دي6135 - ان ال، سيتارد،1 يوروبا بولفارد

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

7/6/2021 :في

7/6/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly recorded in the Trademarks' Register.
REGISTER OF TRADEMARK

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

.التجارية حسب االصول

مسجل العالمات التجارية

88

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

127355 , 127255
12,12 :في الصنف

127255 , 127355
In class: 12,12
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

SHANDONG HEADWAY RUBBER CO., LTD.
DAWANG INDUSTRY ZONE, GUANGRAO
TOWN, DONGYING CITY, SHANDONG
PROVINCE, CHINA .
TO:

:الى

 ليمتد،.  ستار تاير كو- غوانغراو جي
 غوانغراو إيكونوميك ديفيلوبمنت،  غوانغروي رود12 نمبر
 شاندونغ،  دونغيينغ سيتي،  غوانغراو كاونتي، زون
. الصين، بروفينس

Guangrao Gee - Star Tire Co., Ltd.
NO.12 Guangrui Road , Guangrao Economic
Development Zone , Guangrao County ,
Dongying City , Shandong Province , China.
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

 ليمتد،.شاندونغ هيدوي رابر كو
، دونغينغ سيتي، غوانغراو تاون،داوانغ إندستري زون
.  الصين،شاندونغ بروفينس

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

28/12/2020

The Name & Address of the Assignee As shown above

28/12/2020 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

89

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

144624 , 127576
30,30 :في الصنف

127576 , 144624
In class: 30,30
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

New Bharat Rice Mills
Faizpura Road, Batala-143505, Punjab- India .

.

TO:

:الى

نيو بهارات امبكس
 نيتاجي، ارجي تريد تاور، اليفينث فلور،1114 اوفس نمبر
. الهند،110034  نيو دلهي،سوبهاش بليس

New Bharat Impex
Office No.1114, 11th Floor, RG Trade Tower,
Netaji Subhash Place, New Delhi 110034, India
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

نيو بهارات رايس ميلز
 الهند-  بونجاب،143505- باتاال،فايزبورا رود

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

15/9/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

15/9/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

90

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

127697
In class:

-:التالية

127697
25 :في الصنف

25

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

. انك, لوم ووركس أباريل
92606  كاليفورنيا,  إرفاين, فون كارمان أفنيو16912
.الواليات المتحدة االمريكية

Loomworks Apparel, Inc.
16912 Von Karman Avenue, Irvine California
92606 USA. .
TO:

:الى

سفن فور اول مانكايند انترناشيونال اس ايه جي ال
 سويسرا، 6850 ،  منديريسيو، 4 فيا بينيت

Seven for all Mankind International SAGL
Via Penate 4, Mendrisio , 6850 , Switzerland
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

31/7/2015

The Name & Address of the Assignee As shown above

31/7/2015 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

91

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

128745 , 129076 , 128744 , 128746 , 128743
2,42,7,20,40 :في الصنف

128743 , 128746 , 128744 , 129076 , 128745
In class: 2,42,7,20,40
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Matthews Resources, Inc.(a corporation formed
under the laws and regulations of the State of
Delaware)
Two North Shore Center Pittsburgh,Pennsylvania
15212 United States of America .
TO:

 الواليات، 15212 بنسلفانيا، بيتسبرغ، تو نورث شور سنتر
.المتحدة األمريكية
:الى

Matthews International Corporation
Two North Shore Center Pittsburgh,pennsylvania
15212 United State of America

As from the date of the Deed of Assignment
Of:

 (شركة تأسست بموجب قوانين. إنك،ماثيوز ريسورسيز
)والية دالوير

ماثيوز انترناشونال كوربوريشن
 الواليات، 15212 بنسلفانيا،بيتسبرغ، تو نوررث شور سنتر
.المتحدة األمريكية

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

18/8/2020 :في

18/8/2020

The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly recorded in the Trademarks' Register.
REGISTER OF TRADEMARK

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

.التجارية حسب االصول

مسجل العالمات التجارية

92

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

129983 , 129312 , 129311
5,5,5 :في الصنف

129311 , 129312 , 129983
In class: 5,5,5
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

WANG AND NEIL CONSULTING
93 EL MONA NOUVELLE MEDINA BEN
AROUS 2063 TUNIS .

. تونس2063

TO:

:الى

Pharmalys Invest Holding AG
Schochenmuhlestrasse 2,6340 Baar ,Switzerland
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

وانغ اند نايل لإلستشارات
 حي المونا المدينة الجديدة بن عروس93

فارماليز انفست هولدينج ايه جي
 سويسرا،  بار6340 ،2 شوكينموهليستراسيه
اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

29/6/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

29/6/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

93

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 ) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

-: أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

owner of the following trademarks No.:

, 3578 , 2147 , 1205 , 1203 , 1198 , 1188 , 744 , 21
, 21254 , 15013 , 14214 , 9611 , 7736 , 7654 , 5248
, 48069 , 42377 , 38001 , 38000 , 37621 , 23818
, 88441 , 79272 , 74494 , 67864 , 64862 , 57244
110836 , 110353 , 113713 , 113714 , 113716 , 97411
, 121269 , 120711 , 118267 , 114817 , 111381 ,
, 130605 , 125400 , 125399 , 123031 , 123034
, 144588 , 139276 , 138893 , 134438 , 130606
146775 , 144586

21 , 744 , 1188 , 1198 , 1203 , 1205 , 2147 ,
3578 , 5248 , 7654 , 7736 , 9611 , 14214 ,
15013 , 21254 , 23818 , 37621 , 38000 ,
38001 , 42377 , 48069 , 57244 , 64862 ,
67864 , 74494 , 79272 , 88441 , 97411 ,
113716 , 113714 , 113713 , 110353 ,
110836 , 111381 , 114817 , 118267 ,
120711 , 121269 , 123034 , 123031 ,
125399 , 125400 , 130605 , 130606 ,
134438 , 138893 , 139276 , 144588 , 144586 ,
146775
In class: 3,3,3,3,16,3,3,3,3,3,3,3,5,3,21,
3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,
3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3

3,3,3,3,16,3,3,3,3,3,3,3,5,3,21,3,3,3,3,3,3, :في الصنف
3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

UNILEVER PLC.
PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE
ENGLAND .

.انجلترا

TO:

:الى

يونيليفر جلوبال أي بي لمتد
المملكة المتحدة،ميرسيسايد، ويرال، بورت صناليت

Unilever Global IP Limited
Port Sunlight , Wirral , Merseyside , United
Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

يونيلفر بي ال سي
 ميرسيسايد, ويرال,بورت ساناليت

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

12/7/2021 :في

12/7/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly recorded in the Trademarks' Register.

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات التجارية
.حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

94

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

131124
In class:

-:التالية

131124
30 :في الصنف

30

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

مؤسسة المصير الصناعية
. ب. ص،11947  عمان، ماركا الشمالية،حي الزهراء
.  األردن،1858

Al Maseer Industrial Est.
Al-Zahra' Neighborhood,North Marka, Amman
11947, PO Box 1858,Jordan .
TO:

:الى

شركة ملك قاسم و شركاه
11947 ,  قرب محطة الحزام/  ماركا الشمالية/ عمان

Malak Qasem & partners
Amman / Marka alshamaliya / waqas str,11947
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

24/11/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

24/11/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

95

No t i f i c a t i o n o f

إعال ن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

23732 , 23737 , 23738 , 23739 , 130546 , 130547
, 131532 , 131559
In class: 1,1,1,1,17,1,17,1

, 130546 , 23739 , 23738 , 23737 , 23732
131559 , 131532 , 130547
1,1,1,1,17,1,17,1 :في الصنف

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

COVESTRO Deutschland AG
Kaiser - Wilhelm - Allee 60, 51373 Leverkusen,
Germany .

.المانيا

TO:

:الى

كيه.كوفيسترو انتليكتشوال بروبرتي جي أم بي أتش آند كو
جي
. المانيا، ليفركوزن51373 ،60  ألي-  ويلهم- كايزر

Covestro Intellectual Property GmbH & Co.KG
Kaiser - Wilhelm - Allee 60, 51373 Leverkusen,
Germany
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

كوفيسترو دوتشالند ايه جي
، ليفركوزن51373 ،60  آلى-  ويلهيلم- كايزر

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

15/6/2021 :في

15/6/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly recorded in the Trademarks' Register.
REGISTER OF TRADEMARK

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

.التجارية حسب االصول

مسجل العالمات التجارية

96

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

132355 , 132382 , 132380 , 131510 , 131512 ,
131511
In class: 18,25,35,18,35,25

, 131512 , 131510 , 132380 , 132382 , 132355
131511
18,25,35,18,35,25 :في الصنف

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Hurley Phantom C.V.
Colosseum 1Hilversum1213 NL The Netherlands
.
TO:

. في.هيرلي فانتوم سي
 ان ال1213 ، هيلفرسوم1 كولوسيوم

:الى

هرلي براند هولدينجز ال ال سي
 نيويورك، نيويورك، فيفتينث فلور، ماديسون افينيو240
. الواليات المتحدة األمريكية،10016

HRLY Brand Holdings LLC
240 Madison Avenue, 15th Floor, New York,
New York 10016, USA
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

.هولندا

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

15/7/2021 :في

15/7/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly recorded in the Trademarks' Register.
REGISTER OF TRADEMARK

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

.التجارية حسب االصول

مسجل العالمات التجارية

97

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

, 86358 , 73699 , 73119 , 56501 , 50097
133089
5,5,5,5,5,5 :في الصنف

50097 , 56501 , 73119 , 73699 , 86358 , 133089
In class:

5,5,5,5,5,5

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Astellas Pharma Europe B.V.
Sylviusweg 62, NL-2333 , BE LEIDEN,
Netherlands .

.

TO:

:الى

ِAstellas Pharma Inc.
5-1 , Nihonbashi- Honcho 2-chome, Chuo-Ku,
Tokyo 103-8411, Japan

.استيالس فارما انك
 طوكيو، كو-  تشو، تشوم-2  هونشو-  نيهونباشي، 5-1
. اليابان،8411-103

As from the date of the Deed of Assignment
Of:

في.استيالس فارما يوروب بي
 هولندا،  بي اي ليدين،2333-  ان ال،62 سيلفيوسويج

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

16/6/2021 :في

16/6/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly recorded in the Trademarks' Register.
REGISTER OF TRADEMARK

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

.التجارية حسب االصول

مسجل العالمات التجارية

98

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

135064 , 135063 , 128828 , 94662
25,35,24,25 :في الصنف

94662 , 128828 , 135063 , 135064
In class: 25,35,24,25
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

بي اتش اس لمتد
ان،  لندن، ميريليبون رود137-129 ،ميريليبون هاوس
. انكلترا،كيو دي5 1 دبليو

BHS LIMTED
Marylebone House, 129-137 Marylebone Road,
London, NW1 5QD England .
TO:

:الى

بي اتش اس انترناشونال ليمتد
 جزر،تورتوال،رود تاون،4301 .ب. ص،ترينيتي تشامبرز
العذارى البريطانية

BHS International Limited
Trinity Chambers PO Box 4301 Road Town
,Tortola Britsh Virgin Islands
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

4/11/2020

The Name & Address of the Assignee As shown above

4/11/2020 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

99

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

136072
In class:

-:التالية

136072
43 :في الصنف

43

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

شركة مطاعم العون العربية
. شارع طارق/ طبربور

Al Awn Al Arbia Resturant Co .Ltd
Tabarboor Tariq Street .
TO:

:الى

شركة مطاعم غرناطه العربية
11121 ,  طبربور شارع طارق- عمان

Arabic Granada Restaurants Company
Amman-TABAR BOOR, TARIQ ST,11121
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

29/11/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

29/11/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

100

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

137199
In class:

-:التالية

137199
16 :في الصنف

16

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

;م.م.شركة مخازن السهول التجارية ذ
.عمان االردن

Sohool Stores Trading Co.
Amman Jordan .
TO:

:الى

زياد فرج يوسف عبد العزيز
 شارع الحرية- عمان

ZIAD FARAJ YOUSEF ABDEL - AZIZ
Amman - Al-Hurriya Street
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

18/10/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

18/10/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

101

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

137253 , 137252 , 137255 , 137254
26,8,7,4 :في الصنف

137254 , 137255 , 137252 , 137253
In class: 26,8,7,4
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Ferd. Schmetz GmbH
Bicherouxstr. 53-59, 52134
Herzogenrath,Germany .

.

TO:

:الى

بيكيرت كيه جي-جروز
 المانيا، البستادت72458 ،2 باركويج

Groz-Beckert KG
Parkweg 2, 72458 Albstadt, Germany
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

 شميتز جي ام بي اتش.فيرد
 المانيا، هيرزوجينراث52134 ، 59 -53 .بيتشيروكسستر

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

9/10/2020

The Name & Address of the Assignee As shown above

9/10/2020 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

102

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

137295
In class:

-:التالية

137295
5 :في الصنف

5

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

فالينت هولدينغز ابرالند
24  دبلن، سيتي ويست بيزنيس كامبوس، ليك درايف3013
. ايرلندا،

Valeant Holdings Ireland
3013 Lake Drive City West Business Campus ,
Dublin 24 Ireland .
TO:

:الى

LEO Pharma A/S
Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Denmark
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

 اس/ ليو فارما ايه
. الدنمارك، باليروب2750 -  دي كيه،55 انداستريباركن
اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

18/5/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

18/5/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

103

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

138403
In class:

138403
14 :في الصنف

14

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Firas Abu Mariam And Partner Company
Amman/Al Ashrafieh/ Abu Dabi Street .

.

TO:

:الى

Firas Zaki Awad Abu Mariam
Amman Ashrafieh St. Abu Dhabi, Oman, 11118
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

شركة فراس ابو مريم وشريكته
 شارع ابو ظبي/  االشرفية/عمان

فراس زكي عوض أبومريم
11118 , عمان, أبوظبي. عمان االشرفية ش
اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

5/7/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

5/7/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

104

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

138476
In class:

138476
44 :في الصنف

44

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Joelle Beauty Services JLT
P.O.Box 96303, Dubai, UAE .

.

TO:

:الى

س.م.د.جويل كوزماتيكس م
: قطعة رقم، برج وان جي إل تي،67-60-وان جي إل تي
 ابراج بحيرات،وان ايه بي-اي زد وان-دي ام سي سي
. االمارات العربية المتحدة،  دبي،الجميرا

Joelle Cosmetics DMCC
Unit No :One .JLT -06-67 , One JLT, Plot No:
DMCC-EZ1 - 1 AB , Jumeirah Lakes Towers,
Dubai , UAE
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

جويل بيوتي سيرفيسيز جي ال تي
 االمارات العربية المتحدة، دبي96303 ب.ص

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

29/4/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

29/4/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

105

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

138524
In class:

138524
44 :في الصنف

44

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Joelle Beauty Services JLT
P.O.Box 96303, Dubai, UAE .

.المتحدة

TO:

:الى

س.م.د.جويل كوزماتيكس م
: قطعة رقم، برج وان جي إل تي،67-60-وان جي إل تي
 ابراج بحيرات،وان ايه بي-اي زد وان-دي ام سي سي
. االمارات العربية المتحدة،  دبي،الجميرا

Joelle Cosmetics DMCC
Unit No :One .JLT -06-67 , One JLT, Plot No:
DMCC-EZ1 - 1 AB , Jumeirah Lakes Towers,
Dubai , UAE
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

جويل بيوتي سيرفيسيز جي ال تي
 االمارات العربية، دبي96303 ب.ص

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

29/4/2021 :في

29/4/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

106

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

138543
In class:

-:التالية

138543
43 :في الصنف

43

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

شركة بريدج فيو للمطاعم
.عمان

Bridge View for Restaurants Co.
Amman .
TO:

:الى

Lina Anabtawi and Partners
Amman - Al-Fadl Bin Hassan Street / Sweifieh,
Amman, 11194
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

شركة لينا عنبتاوي وشركائها
11194 , عمان,  الصويفية/  شارع الفضل بن حسن- عمان

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

14/7/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

14/7/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

107

No t i f i c a t i o n o f

إعال ن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

141867
In class:

-:التالية

141867
25 :في الصنف

25

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

ملك الجينز للتجاره العامه
.عمان

MALIK ALJEANS
AMMAN .
TO:

:الى

حسن عبد هللا حسين الجمل
1311 ,6  ط156 جبل الحسين شارع خالد بن الوليد بناية

HASAN.A.ALJAMAL
Jabal ALhusin Kaled Iben alwaleed st No
156,1311
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

11/11/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

11/11/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

108

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 ) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

-: أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

5 , 16 , 17 , 18 , 20 , 3154 , 5977 , 7737 ,
7739 , 9087 , 15290 , 15731 , 19574 ,
19590 , 20126 , 21237 , 21281 , 22074 ,
27546 , 27553 , 40729 , 71888 , 72650 ,
73141 , 73142 , 77063 , 77933 , 78684 ,
92789 , 95506 , 100813 , 102901 , 102897 ,
108446 , 110094 , 110993 , 111589 ,
121590 , 121708 , 125412 , 139272 , 140115 ,
142909 , 142908 , 150789 , 149394 , 163827
In class: 5,42,42,3,4,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,5,3,
3,3,25,3,3,3,3,3,3,3,3,5,3,3,3,3,3,3,3,3,21,3,5,3,5,3

, 7739 , 7737 , 5977 , 3154 , 20 , 18 , 17 , 16 , 5
, 20126 , 19590 , 19574 , 15731 , 15290 , 9087
, 40729 , 27553 , 27546 , 22074 , 21281 , 21237
, 77933 , 77063 , 73142 , 73141 , 72650 , 71888
, 102897 , 102901 , 100813 , 95506 , 92789 , 78684
, 121590 , 111589 , 110993 , 110094 , 108446
, 142909 , 140115 , 139272 , 125412 , 121708
163827 , 149394 , 150789 , 142908

owner of the following trademarks No.:

Have been assigned together with the Fame of the

5,42,42,3,4,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,5,3,3, :في الصنف
3,25,3,3,3,3,3,3,3,3,5,3,3,3,3,3,3,3,3,21,3,5,3,5,3
،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

UNILEVER PLC
PORT SUNLIGHT, WIRRAL,MERSEYSIDE,
ENGLAND .

.

TO:

:الى

يونيليفر جلوبال أي بي لمتد
.المملكة المتحدة،ميرسيسايد، ويرال، بورت صناليت

Unilever Global IP Limited
Port Sunlight , Wirral , Merseyside , United
Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

يونيلفر بي ال سي
انكلترا,ميرسيسايد, ويرال,بورت ساناليت

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

18/12/2020 :في

18/12/2020

The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly recorded in the Trademarks' Register.
REGISTER OF TRADEMARK

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات التجارية

.حسب االصول

مسجل العالمات التجارية

109

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

154913 , 143518
5,5 :في الصنف

143518 , 154913
In class: 5,5
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

.  إنك،ليكسيكون فارماسيوتيكالز
 اي اكس، ذي وودالندز، تيكنولوجي فوريست بليس8800
. الواليات المتحدة االمريكية،77381

Lexicon Pharmaceuticals , Inc.
8800 Technology Forest Place, The Woodlands,
TX 77381, USA .
TO:

:الى

تيرسيرا ثيرابيوتكس ال ال سي شركة ذات مسؤولية محدودة
من والية ديالوير
، 60015 ايلينوي، ديرفيلد،500 سويت،  ليك كوك رود520
.الواليات المتحدة االمريكية

Terasera therapeutic LLC american delware
limited liability company
520 Lake Cook Road ,Suite 500, Deerfield
.Illinois 60015 USA
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

10/1/2021 :في

10/1/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

110

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

144100
In class:

-:التالية

144100
18 :في الصنف

18

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

انتلير ليمتد
، لندن، نورث داون ستريت21 - 11 ،نورث داون هاوس
. بي ان9 1  ان،المملكة المتحدة

Antler Limited
Northdown House, 11- 21 Northdown Street,
London, United kingdom, N1 9BN .
TO:

:الى

ِATR Brands Limited
3rd Floor, 32 Dover Street, London , WIS 4NE ,
United kingdom
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

شركة ايه تي آر براندز ليمتد
، ان اي4  اس1 دبليو، لندن، دوفر ستريت32 ، فلور3
المملكة المتحدة
اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

17/7/2020

The Name & Address of the Assignee As shown above

17/7/2020 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

111

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

145091 , 104615
35,28 :في الصنف

104615 , 145091
In class: 35,28
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

م.م.شركة الوان الكنز لاللعاب والقرطاسية ذ
.عمان االردن

ALWAN AL KENZ FOR TOYS AND
STATIONERY
Amman, Jordan .
TO:

:الى

م.م.شركة افرح وامرح لأللعاب ووسائل التعليم ذ
11821 , عمان شارع عبدهللا غوشة

EFRAH & EMRAH FOR TOYS &
EDUCATIONAL SUPPLIES
Amman Abdullah Ghosheh Street, 11821

As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

22/8/2021 :في

22/8/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly recorded in the Trademarks' Register.
REGISTER OF TRADEMARK

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

.التجارية حسب االصول

مسجل العالمات التجارية

112

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

145327 , 145240 , 145241 , 145245
7,9,8,11 :في الصنف

145245 , 145241 , 145240 , 145327
In class: 7,9,8,11
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS
Co.,Ltd.
25, Yulgok-ro 2-gil Jongno-gu,Seoul Republic of
Korea .

. إل تي دي،.هونداي كوربوريشن هولدينغز كو
 سيؤول جمهورية،جو-  جيل جونجنو-2  رو- يولجوك،25
.كوريا

TO:

:الى

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS
CO., LTD.
75, YULGOK-RO, JONGNO-GU, SEOUL,
REPUBLIC OF KOREA
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

. إل تي دي،.هونداي هيفي إندستريز هولدينغز كو
.جمهورية كوريا

، سيول،غو- جونغنو، رو- يولغوك،75

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

5/2/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

5/2/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

113

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

159281 , 159275 , 146240
30,29,30 :في الصنف

146240 , 159275 , 159281
In class: 30,29,30
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

محمد زرزور بن محمد كامل
. . سورية- دمشق- ميدان

Mohammad Zarzour Bin Mohammad Kammil
Medan- Damascus , Syria .
TO:

:الى

كامل زرزور بن محمد و بشر زرزور بن محمد
 سوريا، دمشق،ميدان

Kamel Zarzour Bin Mohammad and Bishr
Zarzour Bin Mohammad
Medan, Damascus, Syria
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

26/4/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

26/4/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

114

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

146315
In class:

146315
35 :في الصنف

35

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Qais Adnan Yousef Hadaden
Amman/ Tabrbour .

.

TO:

:الى

Texas for cosmetics trading
Amman Rabieh, Mahmoud Al-Zaher St., 11821
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

قيس عدنان يوسف حدادين
 مقابل مستشفى االقصى/ طبربور/عمان

شركة تكساس لتجارة مستحضرات التجميل
11821 , محمود الظاهر.عمان الرابية ش
اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

17/8/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

17/8/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

115

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

146662
In class:

-:التالية

146662
43 :في الصنف

43

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Country Inn & Suites by Radisson, Inc.
Carlson Parkway, P.O.Box 59159, Minneapolis,
Minnesota 55459 - 8249, USA .
TO:

:الى

Radisson Hospitality Belgium BV/SRL
Avenue du Bourget 44 B-1130 Brussels, Belgium
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

. انك، كنتري ان اند سويتس راديسون
 مينيسوتا، مينيابوليس59159 . ب. ص،كارلسون باركواي
. الواليات المتحدة األمريكية،8249 - 55459

 اس ار ال/راديسون هوسبيتاليتي بيلجم بي في
بلجيكا، بروكسل1130- بي،44 افينيو دو بورجيت
اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

8/7/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

8/7/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

116

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

147165
In class:

147165
43 :في الصنف

43

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Health dish restaurant company
Amman - Wasfi Al-tal -Building 71 Office 502

.

TO:

:الى

Modern National Forms Ltd
Amman - Bayader Wadisir, Industrial Str,11814
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

م.م.الشركة مطعم الطبق الصحي ذ
502  مكتب- 71  عمارة رقم- ش وصفي التل

شركة االهلية الحديثة للنماذج
11814 ,عمان بيادر وادي السير شارع الصناعة
اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

27/12/2021 :في

27/12/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly recorded in the Trademarks' Register.
REGISTER OF TRADEMARK

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

.التجارية حسب االصول

مسجل العالمات التجارية
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No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 ) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

-: أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

owner of the following trademarks No.:

, 147198 , 147237 , 147236 , 147178 , 123140
, 147239 , 147227 , 147173 , 147235 , 147179
, 146727 , 147197 , 147171 , 147234 , 147172
, 147242 , 147243 , 147238 , 146899 , 146898
, 146411 , 146410 , 146409 , 147240 , 147241
, 146499 , 146414 , 146413 , 146412 , 146415
, 150326 , 147196 , 147124 , 148003 , 146404
148002 , 147122
3,3,28,25,24,35,9,18,25,24,35,28,18,3, :في الصنف

123140 , 147178 , 147236 , 147237 , 147198 ,
147179 , 147235 , 147173 , 147227 , 147239 ,
147172 , 147234 , 147171 , 147197 , 146727 ,
146898 , 146899 , 147238 , 147243 , 147242 ,
147241 , 147240 , 146409 , 146410 , 146411 ,
146415 , 146412 , 146413 , 146414 , 146499 ,
146404 , 148003 , 147124 , 147196 , 150326 ,
147122 , 148002
In class: 3,3,28,25,24,35,9,18,25,24,35,28,18,3,
20,14,16,9,14,16,18,20,3,16,18,35,28,9,14,25,
25,25,9,28,35,14,25

20,14,16,9,14,16,
18,20,3,16,18,35,28,9,14,25,25,25,9,28,35,14,25

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

.  إنك، بروكس بروذيرز جروب
 الواليات المتحدة، 06082  كونيكتيكت.  انفيلد، فينيكس افنيو100
.األمريكية

BROOKS BROTHERS GROUP, INC.
100 PHOENIX AVENUE ENFIELD,
CONNECTICUT 06082 USA .
TO:

:الى

بي بي ايبكو ال ال سي
 الواليات المتحدة،10018  نيويورك، نيويورك،  برودواي1411
.األمريكية

BB IPCO LLC
1411 Broadway, New York, New York 10018,
USA
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

14/4/2021 :في

14/4/2021

The Name & Address of the Assignee As shown

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات التجارية

above have duly recorded in the Trademarks'

.حسب االصول

Register.
REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية
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No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

148661
In class:

-:التالية

148661
29 :في الصنف

29

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

محمود ابراهيم عمرو/مؤسسة الصهباء للمواد الغذائية
.  ش الملك طالل-  وسط البلد- عمان

Al Sahba for Food Stuff/ Mahmoud Ibrahim
Amro
Amman - king tallal street .
TO:

:الى

شركة الصهباء للتجارة العامة والوكاالت التجارية
11954 , عمان الصويفية بجانب افنيو مول عمارة دجلة

ALSAHBA FOR FOOD STUFF
Amman Swefieh , Behind Avenue Mall, Dejla
Belding, 11954
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

27/10/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

27/10/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

119

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

148787
In class:

-:التالية

148787
3 :في الصنف

3

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

بارك بيونج إل
، سيول، جو-  جانجام، جيل-112  دايرو-  يونجدونج،28
. كوريا

PARK BYEONG IL
28, Yeongdong-daero 112-gil, Gangnam-gu,
Seoul, Korea .
TO:

:الى

LEADERS COSMETICS CO.,LTD.
4F ,The Classic 500,90,Neungdong -ro,Gwangjin
-gu,Seoul,Republic of Korea.
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

.ال تي دي،.ليدرز كوزماتيكس كو
،جو- جوانجين،رو-نيونجدونج،90، 500 ذا كالسيك،  اف4
. كوريا، سيئول
اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

7/1/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

7/1/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

120

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

149506 , 149497
9,7 :في الصنف

149497 , 149506
In class: 9,7
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Techtronic Outdoor Products Technology
Limited
Canon's Court 22 Victoria Street Hamilton HM12
Bermuda .
TO:

،12  هاميلتون اتش ام، فيكتوريا ستريت22 ، كانونز كورت
.برمودا
:الى

Techtronic Cordless GP
100 Innovation way, Anderson SC 29621, U.S.A.

As from the date of the Deed of Assignment
Of:

تيكترونيك آوتدور برودكتس تيكنولوجي ليمتد

تكترونيك كوردليس جي بيه
،29621  أندرسون كارولينا الجنوبية، إنوفيشن واي100
.الواليات المتحدة األمريكية
اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

15/6/2021 :في

15/6/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

121

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

149711
In class:

149711
7 :في الصنف

7

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Ankarsrum Motors AB
Bruksvagen 1, 593 70 Ankarsrum, Sweden .

.السويد

TO:

:الى

او ايه بي تراكشين/أنكارسرم اندستريز ايه بي سي
. السويد، ستوكهولم66 103،3314 ص ب

Ankarsrum Industries AB c/o AB Traction
Box 3314,103 66 Stockholm ,Sweden
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

انكارسروم موتورز ايه بي
، انكارسروم593 70 ،1 بروكسفاجين

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

1/3/2020

The Name & Address of the Assignee As shown above

1/3/2020 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

122

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

149885 , 131496
3,3 :في الصنف

131496 , 149885
In class: 3,3
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

مؤسسة حسن غيث للتوزيع
.  االردن- عمان

Foundation Hassan Ghaith for Disteibution
Amman- Jordan .

:الى

TO:
Density for cosmetic industry
Amman, Shafa Badran, 11910

شركة الكثافة لصناعة مستحضرات التجميل
11910 , شفا بدران، عمان

As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

2/9/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

2/9/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

123

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

150635
In class:

150635
5 :في الصنف

5

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Huvepharma EOOD
5th floor, 3A "Nikolay Haitov" Str., 1113 Sofia,
Bulgaria .

هوفيفارما إي أوه أوه دي
 صوفيا1113 ،. إيه "نيكوالي هايتوف" ستريت3 ،ث فلور5
.بلغاريا

TO:

:الى

 في. اردول بي
 هولندا،  بي أر سوستيرين6114 ، 7 هانديلسويغ

Ardol B. V.
Handelsweg 7, 6114 BR Susteren , The
Netherlands
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

15/2/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

15/2/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

124

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

151001
In class:

-:التالية

151001
25 :في الصنف

25

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

فيفيتا دي بونتي فيفيتا
 اسيزي06081  كاب-23 فيا سان غابريل ديل ادولوراتا
.(بي جي) ايطاليا

Vivetta di Ponti Vivetta
Via SAN Gabriele dell' Addolorata 23 - CAP
06081 Assisi (PG) Italy .
TO:

:الى

VIVETTA S.R.L.
PIAZZA GUIDO MONACO 11, 52100
AREZZO, Italy

.ال.آر.فيفيتا اس
. ايطاليا، اريزو52100 ،11 بيازا جيدو موناكو

As from the date of the Deed of Assignment

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

Of:

5/7/2018

The Name & Address of the Assignee As shown above

5/7/2018 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

125

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

151071
In class:

151071
43 :في الصنف

43

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Al- Mustaqila For Tourist Restaurants Co.
Jordan, Amman, Shmeisani, Abedelhamid Sharaf
Street .
TO:

.

شركة المستقلة للمطاعم السياحية
 شارع عبد الحميد شرف-  الشميساني- عمان

:الى

AL markazeyeh For tourism restaurants
Amman - Shmeisani, Amman, 11191

شركة المركزية للمطاعم السياحية
11191 , عمان,  الشميساني- عمان

As from the date of the Deed of Assignment

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

Of:

8/7/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

8/7/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

126

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

151228
In class:

151228
29 :في الصنف

29

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

DAHAM ALI FAYYAD AL JBOOR
zarqa - al delail .

.

TO:

:الى

شركة الطعم اللذيذ للصناعات الغذائية
11941 , ش المائه/ سحاب

Al taem al laziz for foodstuff industry
Sahab / the hundredth St., 11941
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

دحام علي فياض الجبور
 الدهيثم-  الضليل- الزرقاء

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

1/12/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

1/12/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

127

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

151522
In class:

151522
7 :في الصنف

7

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Ankarsrum Kitchen AB
Bruksvagen 1, 593 70 Ankarsrum , Sweden .

.السويد

TO:

:الى

او ايه بي تراكشين/أنكارسرم اندستريز ايه بي سي
. السويد، ستوكهولم66 103،3314 ص ب

Ankarsrum Industries AB c/o AB Traction
Box 3314,103 66 Stockholm ,Sweden
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

انكارسروم كيتشن ايه بي
، انكارسروم70 593 ،1 بروكسفاجين

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

1/7/2020

The Name & Address of the Assignee As shown above

1/7/2020 :في

وان ا سم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

128

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

153236
In class:

-:التالية

153236
43 :في الصنف

43

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

شركة الكونية للعالمات التجارية
. ش باريس-  الصويفية- عمان

Alkawniah for Trademarks
Amman - Alsweifieh - Paris Street .
TO:

:الى

شركة التنسيقيه للمطاعم
111814 , ش فالح العبدالالت- عمان المدينة الرياضيه

Altanseqia for restaurants
Amman-faleh abdallat st, 111814
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

29/11/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

29/11/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

129

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

153740
In class:

-:التالية

153740
25 :في الصنف

25

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

شركة ملك الجينز للتجارة العامة
. عمان

malak jeans trading
Amman .
TO:

:الى

عامر محمد سليم البابا
1311 ,6  ط156 جبل الحسين شارع خالد بن الوليد بناية

AMER .A. ALBABA
Jabal ALhusin Kaled Iben alwaleed st No 156.
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

11/11/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

11/11/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

130

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

154793
In class:

-:التالية

154793
16 :في الصنف

16

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

BIC CELLO (INDIA) PRIVATE LIMITED
Plot No 711/1,2,3,4 Somnath Road
,Dabhel,Daman 396210 ,Dabhel,Daman,Daman
and Diu 396210,Indiaa .
TO:

:الى

سوسيته بيك
 فرنسا، 92110  كليتشي،  رو جين داسنيريز14

Societe BIC
14 Rue Jeanne D ' Asnieres , Clichy 92110,
France
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

بيك تشيلو (الهند)برايفت ليمتد
دامان،دابهيل،طريق سومناث، 1،2،3،4/711 قطعة رقم
الهند،396210، دمان ودلو،دامان، دابهيل،396210

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

15/9/2020 :في

15/9/2020

The Name & Address of the Assignee As shown above

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

131

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

155194 , 155196 , 155195
9,9,9 :في الصنف

155195 , 155196 , 155194
In class: 9,9,9
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Huawei Technologies Co., Ltd.
Administration Building Huawei Technologies
Co., Ltd., Bantian, Longgang District, Shenzhen,
P. R. China .
TO:

:الى

ليمتد،.أونور ديفايس كو
، شوم ييب سكاي بارك،6  بيلدينغ، يونيت إيه،3401 سويت
، كسيانغميهو ستريت، هونغلي ويست رود،8089.نمبر
 الصين،518040  غوانغدونغ، شينزهين،فوتيان ديستريكت

Honor Device Co.,Ltd.
Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky
Park, No.8089, Hongli West Road, Xiangmihu
Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong
518040, China
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

. ال تي دي،.هواوي تكنولوجيز كو
،. ال تي دي،.ادمنستريشن بلدنغ هيووي تكنولوجيز كو
 جمهورية الصين، شينزين، لونجانج دستريكت،بانتين
.الشعبية

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

31/3/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

31/3/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

132

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

170693 , 169066 , 168863 , 155926
34,34,34,34 :في الصنف

155926 , 168863 , 169066 , 170693
In class: 34,34,34,34
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

شركة االياد لالستثمار التجاري
.  شارع زهران، عمان

Al Ayad for Commercial Investment
amman , ZAHRAN STREET .
TO:

:الى

United UR for Investment Company
Amman -Zahran Street - Emmar Towers -11194
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

شركة اور المتحدة لالستثمارات
11194 - شارع زهران أبراج إعمار- عمان
اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

29/12/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

29/12/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

133

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

1952 and its amendments, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No.:

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952
-:التالية

156082
In class:

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

156082
43 :في الصنف

43

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

هبه محمد هاني اديب رصاص
. ش الرينبو- عمان

Heba M.H.A. Rasas
Amman - Rainbow Street .
TO:

:الى

أديب محمد هاني أديب رصاص
 مقابل المعهد البريطاني/  شارع الرينبو-  جبل عمان- عمان
11171 ,

Adib Moh'd Hani Adib Rasas
Amman - Jabal Amman - Rainbow Street /
opposite the British Institute, 11171
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

1/9/2021 :في

1/9/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

134

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

156082
In class:

156082
43 :في الصنف

43

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

 أديب محمد هاني أديب رصاص: من
 مقابل المعهد البريطاني/  شارع الرينبو-  جبل عمان- عمان
11171 ,

Adib Moh'd Hani Adib Rasas
Amman - Jabal Amman - Rainbow Street /
opposite the British Institute, 11171
TO:

:الى

شيماء فايز مسعد أبو حطب
 شارع الرينبو- عمان

SHAIMA' FAYEZ MAS'AD ABU-HATAB
Amman - Rainbow street
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

-:التالية

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

26/10/2021 :في

26/10/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly recorded in the Trademarks' Register.
REGISTER OF TRADEMARK

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

.التجارية حسب االصول

مسجل العالمات التجارية

135

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

156389
In class:

-:التالية

156389
9 :في الصنف

9

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

تكرم لتطبيقات نقل/ شركة عبد الناصر الذيابات وشريكه
الركاب
. عمان

company abedelnaser diabat /ticram for
transportation applications
Amman .

:الى

TO:
HAYA AHMAD MOHAMMAD ALDIABAT
Ramtha - Al-Sham line - near 500 roundabout,
21410

هيا احمد محمد الذيابات
21410 ,500  قرب دوار-  خط الشام- الرمثا

As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

29/8/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

29/8/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية
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No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

157151 , 157150 , 125040
5,5,5 :في الصنف

125040 , 157150 , 157151
In class: 5,5,5
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

YAN Drug Store Ltd .
Amman /Alqastal/Factories Street .

.

TO:

:الى

شركة يان الصناعية التجارية
11831 ,  شارع المصانع/  القسطل/ عمان

YAN INDUSTRIAL TRADING CO.
AMMAN / Al QASTAL / FACTORIES ST,
11831
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

.م.م.شركة مستودع ادوية يان ذ
 شارع المصانع-  القسطل- عمان

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

6/12/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

6/12/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية
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No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

157358
In class:

-:التالية

157358
30 :في الصنف

30

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

الروابي البيضاء للتجارة العامة
. عمان

Al Rawabi Al Baida for Trading
Amman .
TO:

:الى

شركة خبراء االفكار لالستشارات التسويقية
11953 , عمان,عمان ضاحية الرشيد

idea experts marketing consulting co
Amman Dahiyat Al-Rasheed, Amman, 11953
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

5/7/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

5/7/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

138

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

157785 , 157771
25,25 :في الصنف

157771 , 157785
In class: 25,25
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

.سويس انك-كيه
، كاليفورنيا، ويستليك فيليج، اوك كريست درايف31248
.91361 الواليات المتحدة األمريكية

K-Swiss Inc.
31248 Oak Crest Drive, Westlake Village,
California, USA, 91361 .
TO:

:الى

.انك،اف آند اف براندز جروب
 الواليات،19901 ديالوير، دوفر، سويت ار، ذا جرين8
المتحدة األمريكية

F&F Brands Group, Inc.
8 The Green, Suite R, Dover, Delaware 19901,
U.S.A.
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

28/12/2020

The Name & Address of the Assignee As shown above

28/12/2020 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية
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No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

157874
In class:

-:التالية

157874
4 :في الصنف

4

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

احمد فؤاد محمد عبد هللا
. عمان

Ahmad fouad mohammad abdallah
Amman .
TO:

:الى

شركة محور الغرب للتجارة ذات المسؤولية المحدودة
11821 , عمان شارع الملك عبدهللا

West Axis Trade LLC
Amman King Abdullah Street, 11821
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

1/9/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

1/9/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

140

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

158535
In class:

158535
41 :في الصنف

41

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Al Raeda for Fitness
Um Uthaina Al Kurdi Building Second Floor .

.2

TO:

:الى

AL thaleth w al thamanoon For Fitness
Amman - Um Uthaina - Al-Kurdi Building, 2nd
floor, 11181
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

شركة الرائدة للياقة البدنية
ام اذينة عمارة الكردي الطابق

شركة الثالث والثمانون للياقة البدنية
11181 ,2/ عمارة الكردي ط-  ام اذينة- عمان

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

30/6/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

30/6/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

141

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

158651
In class:

-:التالية

158651
43 :في الصنف

43

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Al Mayass Holding Ltd.
Suite 6, Mill Mall, Wickhams Cay 1, P.O. Box
3085, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
.
TO:

:الى

.م.م. ذ-ح.م.شركة فوديزهولدنج ش
منطقة، منطقة الحمرا الصناعية،4 المبنى اي،A2-227
.االمارات العربية المتحدة، رأس الخيمة، حرة

Foodies Holding FZ-LLC
A2-227,building no.A4,AL Hamra Industrial
Zone -FZ,RAK, United Arab Emirates
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

شركة المياس هولدنغ ليمتد
،3085  صندوق بريد،1  ويكهامز كاي، ميل مال،6 سويت
. جزر العذراء البريطانية، تورتوال،رود تاون

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

22/12/2020 :في

22/12/2020

The Name & Address of the Assignee As shown above

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

142

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

159054
In class:

-:التالية

159054
3 :في الصنف

3

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

شركة اوج للصناعات الكيماويه
. سحاب المدينة الصناعية

Auge for Chemical Industries Co
Sahib, Industrial .
TO:

:الى

شركة صحت للمنتجات الزراعية صناعة والسياحة والتجارة
المحدودة
1/4 محلة اقشمس الدين فيزوهللا افندي سوكاك بناية جان رقم
 اسطنبول/  فاتح1 : رقم الباب الداخلي

Sehat Company For Farming & industry
&Tourism &Trade Ltd
Eqshmis aldeen Feezoallah afandi sukak Jan
complex #4/1,door#1 Fateh Istanbul
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

26/12/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

26/12/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

143

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

160169
In class:

-:التالية

160169
36 :في الصنف

36

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

م.م.شركة عين فاء للبرمجيات ذ
. الصويفية- عمان

A.F Softwares LTD
Amman -ALswefieh .
TO:

:الى

UNIT ENERGY Ltd.
Buld 2 - Yousef AL fara St.- Alswefieh - Amman
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

م.م.شركة الوحدة للطاقة ذ
عمان-  الصويفية-  شارع يوسف الفرا2 عمارة
اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

17/10/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

17/10/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

144

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

68890 , 69110 , 69111 , 69112 , 69113 , 69114 ,
69447 , 160603
In class: 3,14,18,25,26,35,9,35

-:التالية

69114 , 69113 , 69112 , 69111 , 69110 , 68890
160603 , 69447 ,
3,14,18,25,26,35,9,35 :في الصنف

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Accessorize Limited
1 Nicholas Road, London United Kingdom, W11
4AN .
TO:

:الى

اكسيسورايز تي ام ليمتد
 ايه4 11 دبليو، انجلترا، لندن،  نيكوالس رود1، يلو بيلدنغ
ان

ACCESSORIZE TM LTD
Yellow Building ,1 Nicholas Road
,London,England,w11 4 AN
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اكسيسورايز ليمتد
،إيه ان4 11  المملكة المتحدة دبليو، نيكوالس رود لندن1
. المملكة المتحدة

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

26/11/2020 :في

26/11/2020

The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly recorded in the Trademarks' Register.
REGISTER OF TRADEMARK

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

.التجارية حسب االصول

مسجل العالمات التجارية

145

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

160822
In class:

-:التالية

160822
35 :في الصنف

35

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

شركة امتداد اللين الدارة الصيدليات
.  ش مكه/ عمان

Imtedad Al Lain for Pharmacy Mangement
Amman / mecca str .
TO:

:الى

شركة صيدلية ميرون
1181 ,  شارع مكة- عمان

Meron Pharmacy Company
Amman Mecca Street ,1181
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

7/12/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

7/12/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

146

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

161447
In class:

161447
30 :في الصنف

30

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

mohammad & ziad saadeh comopany
Amman Zuhair bin Harb - Kom Shafa Badran.

.

TO:

:الى

معتصم محمد خليل الكردي
11934 ,الكوم شفا بدران- زهير بن حرب.عمان ش

MOTASEM MOHAMMAD KHALEL
ALKURDI
Amman Zuhair bin Harb - Kom Shafa
Badran,11934
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

شركة محمد وزياد سعادة
 شفا بدران-  الكوم- ش زهير بن حرب

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

29/11/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

29/11/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

147

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

161664
In class:

-:التالية

161664
30 :في الصنف

30

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

م.م.شركة الذهب البني للخدمات التجارية ذ
. سحاب- عمان

GOLD BROWN FOR COMMERCIAL
SERVOCES
AMMAN-SAHAB .
TO:

:الى

Chocolata Lake Company For Chocolata &
Sweet Manufacturing
Amman Al-Muqablain St. Muhammed Al-Durra,
11623
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

شركة بحيرة الشوكوالتة لتصنيع الشوكوالتة والحلويات
11623 , محمد الدرة.عمان المقابلين ش

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

11/8/2021 :في

11/8/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly recorded in the Trademarks' Register.
REGISTER OF TRADEMARK

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

.التجارية حسب االصول

مسجل العالمات التجارية
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No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

161877 , 161876 , 160705
13,9,13 :في الصنف

160705 , 161876 , 161877
In class: 13,9,13
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

فيستا آوتدور اوبيريشنز ال ال سي
84025  يوتا، فارمنجتون،نورث يونيفرسيتي درايف262
. الواليات المتحدة االميركية

Vista Outdoor Operations LLC
262 North University Drive Farmington, Utah
84025 USA.
TO:

:الى

. انك، او تي إس- جينرال دايناميكس
 سانت بطرسبرغ، 200  سويت،  كورت نورث16 11399
. الواليات المتحدة األميركية، 33716 فلوريدا

General Dynamics-OTS, Inc.
11399 16th Court North , Suite 200 St.
Petersburg Florida 33716 , United States of
America
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

29/10/2020 :في

29/10/2020

The Name & Address of the Assignee As shown above

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية
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No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

155364 , 162164 , 162163 , 162165 , 162160 ,
162161 , 162162
In class: 41,14,11,9,28,16,35

, 162160 , 162165 , 162163 , 162164 , 155364
162162 , 162161
41,14,11,9,28,16,35 :في الصنف

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Arab Raya for Technology & elecommunication
LLC
Amman .
TO:

:الى

شركة الميزان للوسائط المتعددة
11181 , الرابية- عمان

ALMezan Company For Multimedia LLC
Amman, ALrabiya,11181
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

م.م.الراية العربية للتكنولوجيا واالتصاالت ذ
. عمان

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

30/11/2021 :في

30/11/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية
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No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

162704
In class:

162704
43 :في الصنف

43

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Albadeel Alafdal for catering Co
Amman,4th circle,opposite the Kuwaiti Embassy
TO:

شركة البديل األفضل للطعام والشراب
عمان الدوار الرابع مقابل السفارة الكويتية
:الى

شركة صالة المفرق لألفراح والمناسبات
11185 ,عمان الدوار الرابع مقابل السفارة الكويتية

AL Mafraq Halls for weddings &events co
Amman ,4th circle ,opposite the Kuwaiti
Embassy,11185
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

.

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

1/8/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

1/8/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية
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No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

163968 , 163971 , 162986 , 163970 , 162983 ,
162956 , 163980 , 162984 , 162981 , 163969 ,
162985 , 163967
In class: 37,37,38,9,42,38,9,42,42,37,38,9

, 162983 , 163970 , 162986 , 163971 , 163968
, 163969 , 162981 , 162984 , 163980 , 162956
163967 , 162985
37,37,38,9,42,38,9,42,42,37,38,9 :في الصنف

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

.ليون ميديا انك
،19808  ديالوير، ويلمنغتون، ليتل فولز درايف251
.الواليات المتحدة األمريكية

Leone Media Inc.
251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware
19808, USA .
TO:

:الى

.ام كيه سيستمز يو اس ايه انك
 تكساس، فريسكو،300 . اس تي أي، داالس باركواي3001
. الواليات المتحدة األمريكية،75034

MK Systems USA Inc.
3001 Dallas Parkway, Ste.300, Frisco, Texas
75034, USA.
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

1/2/2019

The Name & Address of the Assignee As shown above

1/2/2019 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية
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No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديال ته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

163968 , 163971 , 162986 , 163970 , 162983 ,
162956 , 163980 , 162984 , 162981 , 163969 ,
162985 , 163967
In class: 37,37,38,9,42,38,9,42,42,37,38,9

, 162983 , 163970 , 162986 , 163971 , 163968
, 163969 , 162981 , 162984 , 163980 , 162956
163967 , 162985
37,37,38,9,42,38,9,42,42,37,38,9 :في الصنف

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

تيليفونكتيبوالجيت ال ام ايريكسون
.  السويد، ستوكهلم83 164 - اس اي

Telefonaktiebolaget L M Ericsson
SE-164 83 Stockholm Sweden .
TO:

:الى

.ليون ميديا انك
،19808  ديالوير، ويلمنغتون، ليتل فولز درايف251
الواليات المتحدة األمريكية

Leone Media Inc.
251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware
19808, USA
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

31/1/2019 :في

31/1/2019

The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly recorded in the Trademarks' Register.
REGISTER OF TRADEMARK

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

.التجارية حسب االصول

مسجل العالمات التجارية
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No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

164814 , 146776
34,34 :في الصنف

146776 , 164814
In class: 34,34
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

بريتيش أمريكان توباكو ( براندز) انك
 ديالوير، ويلمنجتون،300  سويت، سنترفيل رود2711
. الواليات المتحدة االمريكية،19808

British American Tobacco ( Brands) Inc.
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, United States Of America .
TO:

:الى

بريتيش أمريكان توباكو ( براندز) ليمتد
 بيه2  آر2  دبليو سي، لندن، تمبل بليس4، غلوب هاوس
.المملكة المتحدة،جي

British American Tobacco ( Brands)Limited
Globe House ,4 Temple Place ,London WC2R
2PG, United Kingdom
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

20/10/2020

The Name & Address of the Assignee As shown above

20/10/2020 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

154

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

165029 , 160655
35,35 :في الصنف

160655 , 165029
In class: 35,35
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

علي موسى علي العطيات
. السلط

ali mousa ali alatiyat
alsalt .
TO:

:الى

شركة العطيات والغريفي و أبو نجم
السلط نفق دبابنة مجمع دبابنة الطابق الثاني

Al- Atiyat & Al-gharifi & Abu Najim Co.
Salt Dababneh Tunnel Dababneh Complex
Second Floor
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

14/10/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

14/10/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية
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No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

166655 , 166648 , 166649 , 166652 , 166653
36,38,41,42,45 :في الصنف

166653 , 166652 , 166649 , 166648 , 166655
In class: 36,38,41,42,45
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

كريستيل بيرو
.فرنسا،  باريس75010 ، ساينت لويس، رو دو بويسون4

Christèle PERROT
4 rue du Buisson Saint Louis, 75010 Paris
France .
TO:

:الى

لوي فويتون مالوتييه
.فرنسا،  باريس75001 ، رو دو بون نوف،2

Louis Vuitton Malletier
2.rue du pont Neuf, 75001 Paris.France
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

3/2/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

3/2/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية
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No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

167551 , 166719
10,10 :في الصنف

166719 , 167551
In class: 10,10
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Bracco Injeneering S.A.
Avenue de Sevelin 46, Lausanne, 1004,
Switzerland .

. سويسرا،1004

TO:

:الى

.انك، ايه سي اي اس تي ميديكال سيستمز
الواليات،55344 مينيسوتا،ادين براري،  فولر رود7905
.المتحدة األمريكية

ACIST Medical systems ,Inc.
7905 Fuller Road Eden Prairie,Minnesota
55344,USA
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

.ايه.براكو انجينييرينغ اس
، لوساني،46 افينيو دي سيفيلين

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

1/10/2020

The Name & Address of the Assignee As shown above

1/10/2020 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية
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No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

167451
In class:

-:التالية

167451
30 :في الصنف

30

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

عبد الحكيم ناشد بن عبد العزيز
. سوريا – حلب – السويقة

Abdel Hakim Nashid Bin Abed AlAziz
Syria -Aleppo , Al Sweiqa .
TO:

:الى

شركة نزار وأحمد ناشد أبناء يوسف وشركاهم
 العرقوب مقابل جامع االنصار محضر- حلب، سوريا
 منطقة عقارية تاسعة،1،2،3  مقسم3018

Nizar & Ahmad Nashed Youssef Sons &
Associates
Syria , Aleppo , AL-Arqoup , opposite to ALAnsari Mosque , Mosque , Mahdar 3018 ,
Maxam 1,2,3, Real Estate Zone No.9
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

26/7/2021 :في

26/7/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

158

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

168086 , 169417 , 168084 , 168085
42,40,37,7 :في الصنف

168085 , 168084 , 169417 , 168086
In class: 42,40,37,7
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

. ايكوالب يو إس ايه إنك
 الواليات،55102  مينيسوتا، ساينت بول، ايكوالب بليس1
. المتحدة األمريكية

Ecolab USA Inc.
1 Ecolab Place, Saint Paul, Minnesota 55102,
United States of America .
TO:

:الى

ChampionX USA Inc.
11177 S. Stadium Dr., Sugar Land, Texas United
States 77478
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

.تشامبيون إكس يو اس ايه انك
 تكساس الواليات، شوجر الند،.ستاديوم دي ار. اس11177
77478 المتحدة األمريكية
اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

3/6/2020

The Name & Address of the Assignee As shown above

3/6/2020 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية
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No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

168102
In class:

-:التالية

168102
43 :في الصنف

43

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

م.م.شركة كيل لخدمات الطاعم والشراب ذ
. ام اذينة ش شط العرب- عمان

Kil Food & Beverage Services Company LLC
Amman -Um Othaina -Shat Al Arab st .
TO:

:الى

فراس األشقر محمد جمعة خشان
11821 , علي نصوح الطاهر.عمان الصويفية ش

FERAS ALASHQAR MOHAMMAD JUMA'
KHASHAN
Amman Al-Soefea, Str. Ali Nasouh
Al_Tahir,11821
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

13/12/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

13/12/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية
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No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

168260
In class:

-:التالية

168260
43 :في الصنف

43

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

م.م.شركة اميال للياقة البدنية ذ
.  شارع مكة- عمان

Amyal for Healthty Fitness Company
Amman - Mecca Street
TO:

:الى

شركة الغيرو الدارة المطاعم والكوفي شوب
11185 ,  شارع مكة- عمان

ALghero For Managing Resturants and Coffee
Shops
Amman - Mecca Street,11185
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

1/7/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

1/7/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

161

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

168734
In class:

-:التالية

168734
29 :في الصنف

29

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

أليكساندر نات جروب هولدنغ جي إم بي إتش
. هانوفر ألمانيا30171 5\4 أدلهيدستر

Alexander Nut Group Holding
GmBH;Adelheidstr. 4/5 30171 Hannover
Germany .
TO:

:الى

وورلد هولدينغ جي ام بي اتش-لورينز سناك
 ألمانيا، هانوفر30171 ،4/5.اديلهيدستر

Lorenz Snack -World Holding Gmbh
Adelheider.4/5,30171 Hannover ,Germany
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

17/6/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

17/6/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

162

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

168767
In class:

168767
9 :في الصنف

9

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

GPS Avion LLC
1209 Orange Street, Wilmington, Delaware
19801 .

.19801

TO:

:الى

.أبل انك
 الواليات،95014  كاليفورنيا، كوبرتينو،وان أبل بارك واي
.المتحدة األمريكية

Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, United States of America
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

جي بي اس أفيون ال ال سي
 ديالوير، ولمنغتن، أورانج ستريت1209

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

19/5/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

19/5/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

163

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

168794 , 168796 , 168795
16,16,6 :في الصنف

168795 , 168796 , 168794
In class: 16,16,6
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

SAMAG NAFEA MOHD . AHMAD HATTAB /
HATTAB FOR BLASTIC INDUSTRY
Amman, North Marka, .

مصنع حطاب لصناعة اكياس/ سماح نافع محمد احمد حطاب
البالستيك
. ماركا الشمالية،عمان

TO:

:الى

WESAM MOHAMMAD ABDEL RAHIM ALI
Amman , North Marka,13710
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

وسام محمد عبد الرحيم علي
13710 ,  ماركا الشمالية، عمان
اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

2/8/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

2/8/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

164

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

169965 , 169963
21,21 :في الصنف

169963 , 169965
In class: 21,21
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Sohool stores trading co
Amman - almoqablen - mohammad aldurra st .

.

TO:

شركة مخازن السهول التجارية
 شارع محمد الدرة-  المقابلين-عمان
:الى

ZIAD FARAJ YOUSEF ABDEL-AZIZ
Amman - Al-Hurriya Street, 11171

زياد فرج يوسف عبد العزيز
11171 , عمان شارع الحرية

As from the date of the Deed of Assignment

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

Of:

14/11/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

14/11/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

165

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

170646
In class:

-:التالية

170646
39 :في الصنف

39

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Fatima Alzahra Travel and Tourism/ Fatimah S.A
(Eyal Awwad)
tafila /the main .
TO:

:الى

/ مؤسسة فاطمة الزهراء للسياحة والسفر والحج والعمرة
محمد عصري عبد القادر السعود
. الرئيسي/ الطفيلة

Fatima ALzahra Travel and Tourism /
Mohammad A. A. Alsaoud
tafila /the main
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

مؤسسة فاطمة الزهراء للسياحة والسفر والحج والعمرة
فاطمه سليم عبد هللا عيال عواد/
. الرئيسي/ الطفيلة

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

8/6/2021 :في

8/6/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

166

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

170691
In class:

-:التالية

170691
37 :في الصنف

37

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

محمود احمد شعبان جلنبو
.عمان

Mahmod Ahmad Shaban Jalanbo
Amman .
TO:

:الى

مصطفى احمد شعبان جلنبو
ماركا الشمالية

Mustafa Ahmad Shaban Jalanbo
North Mark
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

4/8/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

4/8/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

167

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

170935
In class:

-:التالية

170935
11 :في الصنف

11

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

ايهاب حسن ابراهيم سالم
.عمان

Ehab Hasan Ibrahem Salem
Amman .
TO:

:الى

ِAshraf Amer Mohammad Mohammad
Zarqa/ Al-Wasat Al-Tijaria, 154

اشرف عامر محمد محمد
154 , الوسط التجاري/الزرقاء

As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

8/12/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

8/12/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

168

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

170942
In class:

170942
43 :في الصنف

43

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

healty company to manage restaurants co
city/street amman/abdoun .

.

TO:

:الى

ٌٌٌٌٌٌRameen Company for preparing, selling and
serving
Amman - Abdoun AlShamali - PO.Box 83057111183 , Jordan
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

شركة العادات الصحية المزدهرة الدارة
حي عبدون الشمالي/الشارع عمان/المطاعم;المدينة

شركة رامين العداد و بيع و تقديم األطعمة
11183 - 830571 ب. عبدون الشمالي ص- عمان
األردن
اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

11/10/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly recorded in the Trademarks' Register.

11/10/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل

.العالمات التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

169

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

171382
In class:

171382
11 :في الصنف

11

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Mohammad Muneer Abed Alfattah Altobal
city/street Amman/Downtown .

.البلد

TO:

:الى

عز الدين ماهر عدنان ذياب
11121 , المدينة الرياضية- عمان

Ezz Edeen Maher Adnan Thiab
Amman - sport city,11121
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

محمد منير عبدالفتاح الطوبل
 وسط-الشارع عمان/المدينة

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

18/11/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

18/11/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

170

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

, 169728 , 169730 , 169729 , 172245 , 74384
172432
11,11,7,11,9,35 :في الصنف

74384 , 172245 , 169729 , 169730 , 169728 ,
172432
In class: 11,11,7,11,9,35
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

م.م.شركة امتا لصناعة االدوات الكهربائية ذ
.عمان االردن

Ameta Industry Electrical Tools Co.
Amman Jordan .
TO:

:الى

شركة شامي للصناعة و التجارة المحدودة المسؤولية
. ريحان2024-828  عقار-  تل كردي- عدرا-ريف دمشق

Shami Industry and Trade LLC.
Rural Damascus - Adra - Tel Kurdi - property
828-2024 Rayhan
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

-:التالية

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

22/12/2022 :في

22/12/2022

The Name & Address of the Assignee As shown above

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

171

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

172409
In class:

172409
43 :في الصنف

43

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Ghazi naif tawfiq jabber
city/street:amman- seventh circle .

.

TO:

:الى

Mohammed Ghazi Jaber & Partner Company
Amman / Seventh Circle / near Arab bank,1985
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

غازي نايف توفيق جابر
قرب بنك العربي- الدوار السابع- عمان/المدينة

شركة محمد غازي جابر و شريكه
1985 , قرب البنك العربي/  الدوار السابع/ عمان
اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

19/12/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

19/12/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

172

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

172552 , 172551
29,30 :في الصنف

172551 , 172552
In class: 29,30
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

ليون شير مانجمينت ليمتد
، رود تاون، اوفشور انكوربوريشنز ستنر،957 .ب.ص
. جزر العذراء البريطانية،تورتوال

Lion Share Management Limited
P O Box 957, Offshore Incorporations Centre,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands .
TO:

:الى

اف اند ان جلوبال ماركيتنغ بيه تي اي ليمتد
 سنغافورة، الكساندرا بوينت00-20 #  الكساندرا رود438
119958

F&N Global Marketing Pte Ltd
438 Alexandra Road #20-00 Alexandra Point,
Singapore 119958
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

20/8/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

20/8/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

173

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

172958
In class:

-:التالية

172958
31 :في الصنف

31

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

الصناعات العلفيه المتطوره
عمان

Advanced Feed Industrial Ltd Co
Amman .
TO:

:الى

شركة االوائل للتوزيع والتجارة العامة
11118 ,عمان

AL Awael Lel Tawzee WL Tejara AL Ammeh
company
Amman , 11118
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

7/7/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

7/7/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

174

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

173076
In class:

173076
30 :في الصنف

30

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Ibrahem Imran Mohammad Al Olimat
zarqa -khamis circle .

.

TO:

:الى

شركة رياح الشمال للحلويات
1315 ,  دوار خميس-  الزواهرة-الزرقاء

Riah Alshamal Lilhalwayaat Company
Zarqa - Al Zawahra - Khamis Circle,1315
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

ابراهيم عمران محمد العليمات
 دوتر خميس- الزواهره- الزرقاء

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

16/11/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

16/11/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

175

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

173207
In class:

-:التالية

173207
16 :في الصنف

16

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

AlTajammo company for advertising publishing
and distribution
Amman, Al-Salheen District, Um Al-Summaq,
Zaal Abu Tayeh Street, Building No. 47 .
TO:

:الى

. الشركة االردنية المتحدة للصحافة
،  شارع زعل ابو تايه-  ام السماق-  حي الصالحين- عمان
11821

Jordan United Press Company
Amman, Al-Salheen District, Um Al-Summaq,
Zaal Abu Tayeh Street, 11821
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

التجمع لالعالن والنشر والتوزيع
بناية/شارع زعل ابو تايه/أم السماق/حي الصالحين/عمان
.47 رقم

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

2/9/2021 :في

2/9/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

176

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

173503 , 173504
35,43 :في الصنف

173504 , 173503
In class: 35,43
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Tea Time WLL
Post Box 8643, Doha - Qatar .

.قطر

TO:

:الى

مؤسسه الكعبي
 قطر- الدوحة

ALKAABI EST .
Doha - Qatar
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

وقت الشاي ذ م م
 الدوحة – دولة،8643 صندوق بريد

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

27/11/2020

The Name & Address of the Assignee As shown above

27/11/2020 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

177

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

173822 , 173821
5,35 :في الصنف

173821 , 173822
In class: 5,35
Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Nitrogen for trade services
Amman, sweifeyyeh .

.طوقان

TO:

:الى

م.م.شركة مستودع األدوية الفعالة ذ
11151 , جرش

Potent pharma drugstore L.L.C
Jerash,11151
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

نيتروجين لخدمات التجاريه
عمان صويفية شارع صالح

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

22/9/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

22/9/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

178

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

173989
In class:

-:التالية

173989
35 :في الصنف

35

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

زاد العربي للبن و التمور
. شارع بغداد/ اربد

Zad Al-Arabi Company for Coffee and Dates
Irbid - Baghdad Street .
TO:

:الى

شركة أنس و عمر الروسان
21110 ,  غرب إشارة حوارة/ اربد

ANAS and OMAR Al Rousan Co.
Irbid - west of the Darawsheh signal, 21110
As from the date of the Deed of Assignment
Of:

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

6/12/2021

The Name & Address of the Assignee As shown above

6/12/2021 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

179

No t i f i c a t i o n o f

إعالن

Trademark Assignment

نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة

1952 and its amendments, I hereby declare that the

 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام،  وتعديالته1952

owner of the following trademarks No.:

-:التالية

174094
In class:

174094
5 :في الصنف

5

Have been assigned together with the Fame of the

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

business connected therewith,
From:

: من

Unilever PLC
Port Sunlight, Wirral, Merseyside, England,
United Kingdom .

.المتحدة

يونيليفر بي ال سي
 انجلترا المملكة, ميرسيسايد, ويرال,بورت صناليت

TO:

:الى

Unilever Global IP Limited
Port Sunlight , Wirral , Merseyside , United
Kingdom

.المتحدة

As from the date of the Deed of Assignment
Of:

يونيليفر جلوبال أي بي لمتد
 المملكة،  ميرسيسايد،  ويرال، بورت صناليت

اعتبا ار من تاريخ وثيقة التنازل

18/12/2020

The Name & Address of the Assignee As shown above

18/12/2020 :في

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات

have duly recorded in the Trademarks' Register.

.التجارية حسب االصول

REGISTER OF TRADEMARK

مسجل العالمات التجارية

180

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment
By virtue of section 23 of Trademarks Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No;174537

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية،  وتعديالته1952 لسنة
-:ذوات األرقام التالية
174537

In Classes:10
Have been assigned together with the Fame
of the business connected therewith,

: في األصناف
10
،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها

From:
Mafaz for Medical equipment & Devices
Co.LTD
Tabarbour – Amman - Jordan
P. O. Box : ( 446 )

: من
مفاز للمعدات و األجهزة الطبية
 األردن- طبربور – عمان
) 446 ( :صندوق البريد
) 11947( :الرمز البريدي

Postal Code: ( 11947 )

TO:
Nama’a
for
Manufacturing
Medical
Appliances Co.LTD
Abdali – Amman - Jordan
P. O. Box : ( 446 )
Postal Code: (11947 )
As from the date of the Deed of Assignment
of:- 22/11/2021
The Name & Address of the Assignee As
shown above have duly recorded in the
Trademarks' Register.

:الى
مركز نماء لصناعة األجهزة الطبية
العبدلي – عمان – األردن
عمارة شركة االتحاد العربي الدولي للتأمين
) 446 ( :صندوق البريد
) 11947 ( :الرمز البريدي
وثيقة التنازل اعتبارا من تاريخ
2021/11/22 -:في
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل
.العالمات التجارية حسب االصول
مسجل العالمات التجارية

Trademarks' Registrar

181

Notification of
Trademark Assignment
By virtue of section 23 of Trademark Law No. (33) of
1952 and its amendments, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No;- Trademark
No.:

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية
 من قانون العالمات التجارية23 استنادا الى المادة
 اعلن بان مالك،  وتعديالته1952 ) لسنة33( رقم
العالمة التجارية ذات الرقم العالمات التجارية ذوات
-:االرقام التالية
,50546

50546,

 الصنف-: في األصناف

In Classes:- class

,31

31,

Has been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From :
HM.Clause, Inc.
An American Company
260 Cousteau Place, Suite 210, Davis, California 95618,
USA

،قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها
: من

. انك، كالوز.اتش ام
شركة من اميركا
 كاليفورنيا، ديفس،210  سويت، كوستو باليس260
95618
الواليات المتحدة االميركية
: الى

To:

. بيه. ال،.نياجارا سيدز كو
شركة من اميركا
95356  كاليفورنيا، موديستو،سافوي واي1713
الواليات المتحدة االميركية

Niagara Seeds Co., L.P.
An American Company
1713 Savoie Way,
Modesto, California 95356
USA

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
2018/06/04-: في

As from the date of the deed of assignment of
04/06/2018
The Name & Address of the Assignee As shown above have
duly recorded in the Trademarks’ Register.

Trademarks’ Registrar

وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في
.سجل العالمات التجارية حسب االصول
مسجل العالمات التجارية

182

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية باالندماج

Notification of
Trademark Assignment Through Merger
By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of
1952 and its amendments, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:

1952 ) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة
-: أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

, 20641 , 20215 , 16269 , 16128 , 16027 , 11084
, 31047 , 31039 , 31037 , 28039 , 27668 , 27313
, 72730 , 57150 , 46646 , 37071 , 32730 , 32161
, 116633 , 108468 , 105916 , 102969 , 93467
, 127180 , 125568 , 121043 , 116647 , 116691
, 135582 , 135398 , 134235 , 131366 , 131020
, 148206 , 147099 , 143907 , 143908 , 144277
162040 , 157411 , 157391 , 149502 , 149465

11084 , 16027 , 16128 , 16269 , 20215 ,
20641 , 27313 , 27668 , 28039 , 31037 ,
31039 , 31047 , 32161 , 32730 , 37071 ,
46646 , 57150 , 72730 , 93467 , 102969 ,
105916 , 108468 , 116633 , 116691 ,
116647 , 121043 , 125568 , 127180 ,
131020 , 131366 , 134235 , 135398 ,
135582 , 144277 , 143908 , 143907 ,
147099 , 148206 , 149465 , 149502 ,
157391 , 157411 , 162040
In class: 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,
3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3

: في الصنف

3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,
3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3
قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي
:المسجل

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith from the original
registered owners:

: من

From:

النكوم بارفيوم ايه بيوتي اند ساي
. فرنسا، باريس75007 ، رو رويال14

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE
14 rue RoyaIe, 75008 Paris, France .

:الى

TO:

لولاير شركة مساهمة فرنسية
. فرنسا،  باريس75008 ، رو رويال،14

L'OREAL A French Societe Anonyme
14, rue Royale , 75008 Paris , France
As from the date of the Deed of Assignment
of: 3/9/2019
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks' Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
3/9/2019 :في
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات التجارية
.حسب االصول
مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARK

183

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية باالندماج

Notification of
Trademark Assignment Through Merger
By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of
1952 and its amendments, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:

1952 ) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة
-: أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

17778

17778
33 : في الصنف

In class: 33

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي
:المسجل

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith from the original
registered owners:

: من

From:

 ايه. بي. كرودو اس-كامباري
.  ايطاليا، ميالنو،27 فيا فيليبو توراتي

CAMPARI-CRODO S.P.A.
Via Filippo Turati 27, Milano, Italy .

:الى

TO:

.ايه.بيه. ميالنو اس- دافيد كمباري

Davide Campari - Milano S.p.A.
Via Filippo Turati , 27, 20121 Milan, Italy

. إيطاليا،20121  ميالنو،27،فيا فليبو توراتي

As from the date of the Deed of Assignment
of: 14/9/2004
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks' Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
14/9/2004 :في
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات
.التجارية حسب االصول
مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARK

184

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية باالندماج

Notification of
Trademark Assignment Through Merger
By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of
1952 and its amendments, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:

1952 ) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة
-: أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

23203

23203
33 : في الصنف

In class: 33

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي
:المسجل

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith from the original
registered owners:

: من

From:

.إس.أيه. كالفيت إس-دولونغ
.  فرنسا، النديراس،33720 ،روت دو باليزاك

DULONG-CALVET S.A.S.
Route de Balizac, 33720 Landiras, France .

:الى

TO:

Robert Giraud SAS
Domaine de Loiseau, 33240 Saint- André-deCubzac, France

روبرت جيراود أس أيه أس
، كوبزاك-  دو- أندريه- سانت33240 ،دوماين دو لويساو
فرنسا

As from the date of the Deed of Assignment
of: 6/7/2021
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks' Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
6/7/2021 :في
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات
.التجارية حسب االصول
مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARK

185

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية باالندماج

Notification of
Trademark Assignment Through Merger
By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of
1952 and its amendments, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:

1952 ) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة
-: أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

28385

28385
3 : في الصنف

In class: 3

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي
:المسجل

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith from the original
registered owners:

: من

From:

هيلينا روبينشتاين
. باريس فرنسا75008  رودو فوبورغ سانت مونوريه129

Helena Rubeinstein
129 RUE DUFAUBOURG SAINT HONORE
75008 PARIS FRANCE .

:الى

TO:

لولاير
. فرنسا،  باريس75008 ،  رو رويال،14

L'OREAL
14 , rue Royale , 75008 Paris , France
As from the date of the Deed of Assignment
of: 18/9/2018
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks' Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
18/9/2018 :في
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات
.التجارية حسب االصول
مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARK

186

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية باالندماج

Notification of
Trademark Assignment Through Merger
By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of
1952 and its amendments, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:

1952 ) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة
-: أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

28530 , 28444

28444 , 28530
25,25 : في الصنف

In class: 25,25

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي
:المسجل

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith from the original
registered owners:

: من

From:

RUSSEL CORPORATION
ALEXANDER CITY ALABAMA 35010 U.S.A

راسيل كوربوريشن
.  امريكا- 35010 الكسندر سيتي االباما
:الى

TO:

Russell Corporation
2711 Centerville Road, Wilmington, DE 19808,
USA

راسل كوربوريشن
 امريكا،19808  ديالوير، ويلمنغتون، سنترفيل رود2711

As from the date of the Deed of Assignment
of: 27/4/2005
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks' Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
27/4/2005 :في
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات
.التجارية حسب االصول
مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARK

187

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية باالندماج

Notification of
Trademark Assignment Through Merger
By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of
1952 and its amendments, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:

1952 ) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة
-: أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

34568

34568
16 : في الصنف

In class: 16

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي
:المسجل

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith from the original
registered owners:

: من

From:

.انك، جرايبار سيرفيسيز
- 60139  رجنسي درايف غلندال هاينس ايللينوي900
.الواليات المتحدة االمريكيه

GRAYBAR SERVICES, INC.
900 REGENCY DRIVE GLENDALE
HEIGHTS ILLINOIS 60139 UNITED STATES
OF AMMERICA .

:الى

TO:

.إنك، جرايبار إلكتريك كومباني
 الواليات المتحدة،63105 ام او، كاليتون،  ان ميراميك افي34
.االمريكيه

Graybar Electric Company ,Inc.
34 N MERAMEC AVE,CLAYTON,MO
63105,USA
As from the date of the Deed of Assignment
of: 31/12/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks' Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
31/12/2020 :في
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات
.التجارية حسب االصول
مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARK

188

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية باالندماج

Notification of
Trademark Assignment Through Merger
By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of
1952 and its amendments, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:

1952 ) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة
-: أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

90100 , 43557

43557 , 90100
3,3 : في الصنف

In class: 3,3

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي
:المسجل

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith from the original
registered owners:

: من

From:

ازارو موغلر بيوتي
. فرنسا، باريس75008 ، رو رويال14

Azzaro Mugler Beauté
14 rue Royale, 75008 Paris, France .

:الى

TO:

لولاير
. فرنسا، باريس75008 ، رو رويال،14

L'OREAL
14, rue Royale, 75008 Paris, France
As from the date of the Deed of Assignment
of: 1/11/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks' Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
1/11/2020 :في
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات
.التجارية حسب االصول
مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARK

189

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية باالندماج

Notification of
Trademark Assignment Through Merger
By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33)
of 1952 and its amendments, I hereby declare that
the owner of the following trademarks No:

1952 ) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة
-: أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

, 43137 , 29731 , 16680 , 16676 , 15641 , 15640
, 96773 , 97141 , 97139 , 53841 , 53840 , 43138
, 96790 , 96774 , 96776 , 96772 , 97078 , 97079
, 99278 , 99274 , 99281 , 99272 , 99276 , 97140
, 153872 , 99273 , 99269 , 99270 , 99275 , 99271
155128 , 154551

15640 , 15641 , 16676 , 16680 , 29731 ,
43137 , 43138 , 53840 , 53841 , 97139 ,
97141 , 96773 , 97079 , 97078 , 96772 ,
96776 , 96774 , 96790 , 97140 , 99276 ,
99272 , 99281 , 99274 , 99278 , 99271 ,
99275 , 99270 , 99269 , 99273 , 153872 ,
154551 , 155128

11,11,7,11,11,11,7,11,7,12,35,42, : في الصنف
11,11,7,11,11,11,7,11,7,12,35,42,41,11,
41,11,9,36,7,37,40,12,7,9,42,41,40,37,36,35,11,9,9,9
9,36,7,37,40,12,7,9,42,41,40,37,36,35,11,9,9,9
In class:

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي
:المسجل

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith from the original
registered owners:

: من

From:

جونسون كونترولز تكنولوجي جي إم بي إتش
،8212 ، نويهاوزن أم راينفال،21  شتراسه-فيكتور فون برونز
.سويسرا

Johnson Controls Technology GmbH
Victor von Bruns- Strasse 21, Neuhausen am
Rheinfall, 8212, Switzerland .

:الى

TO:

تيكو فاير آند سكيوريتي جي إم بي إتش
،  نيوهاوزن أم رينفول21،8212 شتراسه-فيكتور فون برونز
سويسرا

Tyco Fire & Security GmbH
Victor von Brun-Strasse 21,8212 Neuhausen
am Rheinfall, Switzerland
As from the date of the Deed of Assignment
of: 12/12/2019
The Name & Address of the Assignee As shown
above have duly re corded in the Trademarks'
Register.
REGISTER OF TRADEMARK

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
12/12/2019 :في
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات التجارية
.حسب االصول
مسجل العالمات التجارية

190

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية باالندماج

Notification of
Trademark Assignment Through Merger
By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of
1952 and its amendments, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:

1952 ) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة
-: أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

118461 , 118462

118462 , 118461
9,37 : في الصنف

In class: 9,37

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي
:المسجل

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith from the original
registered owners:

: من

From:

ايه دي تي سيرفيسيز جي ام بي اتش
 نيوهوسن ايه ام8212 ،21 شتراسه-برونز-فيكتور فون
. سويسرا،ريهنفول

ADT Services GmbH
Victor von Bruns-Strasse 21,8212 Neuhausen
am Rheinfall,Switzerland .

:الى

TO:

تايكو فاير اند سيكيورتي جي ام بي اتش
 نيوهوسن ايه ام8212 ،21 شتراسه-برونز-فيكتور فون
. سويسرا،ريهنفول

Tyco Fire & Security GmbH
Victor von Bruns-Strasse 21,8212 Neuhausen
am Rheinfall,Switzerland
As from the date of the Deed of Assignment
of: 15/12/2017
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks' Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
15/12/2017 :في
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات
.التجارية حسب االصول
مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARK

191

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية باالندماج

Notification of
Trademark Assignment Through Merger
By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) of
1952 and its amendments, I hereby declare that the
owner of the following trademarks No:

1952 ) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم23 استنادا الى المادة
-: أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام التالية، وتعديالته

122822

122822
6 : في الصنف

In class: 6

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها من اسم مالكها االصلي
:المسجل

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith from the original
registered owners:

: من

From:

. ليمتد،.نيبون ستيل نيشين كو
. اليابان، طوكيو،كو-  تشيودا،تشوم- 3  مارونوشي،4-1

NIPPON STEEL NISSHIN CO.,LTD.
4-1, Marunouchi 3-chome, Ciyoda-ku,Tokyo,
Japan .

:الى

TO:

NIPPON STEEL CORPORATION
6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo,
Japan

نيبون ستيل كوربوريشين
 اليابان، طوكيو،كو- تشيودا،تشوم-2  مارونوشي،1-6

As from the date of the Deed of Assignment
of: 10/3/2021
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks' Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
10/3/2021 :في
وان اسم وعنوان المحال إليه هذه العالمة قد ادرج في سجل العالمات
.التجارية حسب االصول
مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARK

192

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or
Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
26667 , 26647 , 26536 , 673

673 , 26536 , 26647 , 26667
In Classes:- 6,7,7,7

6,7,7,7-:في االصناف

Has Changed /or Correction his name

 او صحح اسمه/قد غير

From:
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION

:من
يونايتد تكنولوجيز كوربوريشن

:إلى
ريثيون تكنولوجيز كوربوريشن

To:
RAYTHEON TECHNOLOGIES
CORPORATION

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

193

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
6585

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
6585
5-:في االصناف

In Classes:- 5

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
ريكيت بنكيزر ارابيا م م ح

From:
RECKITT BENCHISER ARABIA FZE

:إلى
ريكيت بنكيزر أرابيا م م ح

To:
Reckitt Benckiser Arabia FZE

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

194

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
8784

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
8784
6-:في االصناف

In Classes:- 6

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
.رينولدز كونسيومر بروداكتس انك

From:
Reynolds Consumer Products Inc.

:إلى
رينولدز كونسيومر بروداكتس ال ال سي

To:
Reynolds Consumer Products LLC

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

195

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
9122 , 9121

9121 , 9122

24,25-:في االصناف

In Classes:- 24,25

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
 ايه.دورمويل فريريس اس

From:
DORMEUIL FRERES S.A.

:إلى
دورميل فريريس

To:
Dormeuil Freres

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

196

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية

10472 , 10684 , 11052 , 16354 , 49970 , 53089 ,
73675 , 81501 , 88262 , 87170 , 117587 , 117312 ,
117203 , 117586 , 118608 , 117590 , 133241 ,
134191 , 152391 , 152393 , 173245

, 49970 , 16354 , 11052 , 10684 , 10472
, 87170 , 88262 , 81501 , 73675 , 53089
, 118608 , 117586 , 117203 , 117312 , 117587
, 152393 , 152391 , 134191 , 133241 , 117590
173245
-:في االصناف
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5
 او صحح اسمه/قد غير

In Classes:- 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5
Has Changed /or Correction his name

:من
.ايه.جي اس كيه كونسيومر هيلثكير اس

From:
GSK Consumer Healthcare S.A.

:إلى
جي اس كيه كونسيومر هيلثكير اس ايه ار ال

To:
GSK Consumer Healthcare SARL

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

197

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
13920

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
13920
5-:في االصناف

In Classes:- 5

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
جي بي بيوسينسيز كوربوريشن

From:
GB Biosciences Corporation

:إلى
جي بي بيوسينسيز ال ال سي

To:
GB BIOSCIENCES LLC

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

198

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية

10261 , 10262 , 10264 , 13162 , 13164 , 15736 ,
15737 , 15738 , 15739 , 15740 , 15741 , 15742 ,
15743
In Classes:- 7,9,12,12,12,6,7,9,11,12,16,17,21

, 13164 , 13162 , 10264 , 10262 , 10261
, 15740 , 15739 , 15738 , 15737 , 15736
15743 , 15742 , 15741
7,9,12,12,12,6,7,9,11,12,16,17,21-:في االصناف

Has Changed /or Correction his name

 او صحح اسمه/قد غير

From:

:من
لوكاس انداستريز ليمتد

LUCAS INDUSTRIES LIMITED

:إلى
زد اف انترناشيونال يو كيه ليمتد

To:
ZF INTERNATIONAL UK LIMITED

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

199

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
17013

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
17013
32-:في االصناف

In Classes:- 32

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
شركة زاكي للصناعة

From:
Zaki For Industry

:إلى
م.م.شركة زاكي للصناعة ذ

To:
Zakey industrial Company Ltd.

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

200

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
27773 , 27772 , 27496 , 27479

27479 , 27496 , 27772 , 27773

7,12,7,12-:في االصناف

In Classes:- 7,12,7,12

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name
From:
DAVID BROWN GEAR SYSTEMS LIMITED

:من
ديفيد براون جير سيستيمز ليمتد

:إلى
ديفيد براون سانتاسالو يو كيه ليمتد

To:
David Brown Santasalo UK Limited .

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

201

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية

27518 , 61622

61622 , 27518

In Classes:- 3,3

3,3-:في االصناف
 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
شركة مصنع صابون النجاح

From:
ALNAJAH SOAP FACTORY CO.

:إلى
م.م.شركة مصنع صابون النجاح ذ

To:
ALnajah soap Factory Co LTD

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

202

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
28385

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
28385
3-:في االصناف

In Classes:- 3
Has Changed /or Correction his name

 او صحح اسمه/قد غير

From:

:من
هيلينا روبينشتاين اس ايه

HELENA RUBINSTEIN S.A.

:إلى
هيلينا روبينشتاين

To:
Helena Rubeinstein

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

203

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
28530 , 28444

28444 , 28530

25,25-:في االصناف

In Classes:- 25,25

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
راسل كوربوريشن

From:
Russell Corporation

:إلى
 ال ال سي،راسل براندز

To:
Russell Brands, LLC

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
31904

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
31904
25-:في االصناف

In Classes:- 25

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
كوريج ديزاين

From:
COURREGES DESIGN

:إلى
جروب كوريجيس

To:
GROUPE COURREGES

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

205

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
32174

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
32174
3-:في االصناف

In Classes:- 3

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
ريكيت بنكايزر ارابيا م م ح

From:
RECKITT BENCKISER ARABIA FZN

:إلى
ريكيت بنكيزر ارابيا م م ح

To:
RECKITT BENCKISER ARABIA FZE

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
35772 , 35771

35771 , 35772

25,25-:في االصناف

In Classes:- 25,25

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
. انك،سانغبانغوول آند تراي جروب

From:
SSANGBANGWOOL & TRY GROUP, INC.

:إلى
. انك،اس بي دبليو

To:
SBW,INC.

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
37111

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
37111
5-:في االصناف

In Classes:- 5

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
فورست توسارا ليمتد

From:
Forest Tosara Limited

:إلى
توسارا فارما ليميتد

To:
Tosara Pharma Limited

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
63074 , 63073

63073 , 63074

11,7-:في االصناف

In Classes:- 11,7

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
. ايه. بيه.تيكنو اس

From:
Tecno S.p.A.

:إلى
.ال.ار.تيكنو اس

To:
Tecno S.R.L

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
64350

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
64350
42-:في االصناف

In Classes:- 42

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
اس/ريزيدور هوسبيتالتي ايه

From:
Rezidor Hospitality A/S

:إلى
ريزيدور هوسبيتالتي ايه بيه اس

To:
Rezidor Hospitality ApS

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
64469

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
64469
11-:في االصناف

In Classes:- 11

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
اوسرام جيسلشافت ميت بشرانكتور هافتونج

From:
OSRAM GESESLLSCHAFT MIT
BESCHRANKTER HAFTUNG

:إلى
اوسرام ايه جي

To:
OSRAM AG

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
64469

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
64469
11-:في االصناف

In Classes:- 11

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

 اوسرام ايه جي:من

From:OSRAM AG

:إلى
اوسرام جي ام بي اتش

To:
OSRAM GmbH

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
64767 , 64766 , 64765 , 64764 , 64763

64763 , 64764 , 64765 , 64766 , 64767

41,35,38,16,9-:في االصناف

In Classes:- 41,35,38,16,9
Has Changed /or Correction his name

 او صحح اسمه/قد غير

From:

:من
شبكة الجزيرة الفضائية

Al Jazeera Satellite Network

:إلى
شبكة الجزيرة االعالمية

To:
Al Jazeera Media Network

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
65626

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
65626
43-:في االصناف

In Classes:- 43

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
نيو سبارو ال ال سي

From:
New Sbarro LLC

:إلى
سبارو ال ال سي

To:
Sbarro LLC

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
69399

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
69399
3-:في االصناف

In Classes:- 3

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
ديبورا كوزمتيكس بي في

From:
DEBOREAH COSMETICS B V

:إلى
.في.ديبورا جروب بي

To:
DEBORAH GROUP B.V.

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
80063

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
80063
16-:في االصناف

In Classes:- 16

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
موندادوري انترناشونال بيزنيس اس آر إل

From:
Mondadori International Business SRL

:إلى
.ايه.بيه.موندادوري ميديا اس

To:
MONDADORI MEDIA S.P.A.

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

216

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
82470

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
82470
18-:في االصناف

In Classes:- 18

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
شركة "محمد مهدي" عبد الستار العلبي وشريكه

From:
"Mohammed Mahdi'Olabi & His Partner Co

:إلى
شركة ورثة محمد مهدي عبدالستار العلبي

To:
Hairs of Mohd Mahdi Abdelsattar Alolabi Co.

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
87516 , 87033

87033 , 87516

12,12-:في االصناف

In Classes:- 12,12

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
. انك،الليانس تاير أميريكاس

From:
Alliance Tire Americas, Inc.

:إلى
. انك،هايواي تايرز اميريكا-يوكوهاما اوف

To:
Yokohama Off-Highway Tires America, Inc.

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
143239 , 88673 , 88672 , 90526 , 16145

16145 , 90526 , 88672 , 88673 , 143239

2,2,1,3,3-:في االصناف

In Classes:- 2,2,1,3,3

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
 اس تي بيه بروداكتس كومباني/ذا ارمور اول

From:
The Armor All/STP Products Company

:إلى
.انك،اينرجايزر اوتو

To:
ENERGIZER AUTO ,INC.

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
100216 , 90313

90313 , 100216

19,19-:في االصناف

In Classes:- 19,19

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
كناوف أكوابانل جي ام بي اتش

From:
KNAUF AQUAPANEL GmbH

:إلى
نوف بيرفورمانس ماتيريالز جي ام بي اتش

To:
Knauf Performance Materials GmbH

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية

93295 , 93294 , 93293

93293 , 93294 , 93295

In Classes:- 29,42,30

29,42,30-:في االصناف
 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
بريدور

From:
Bridor

:إلى
بريدور هولدينج

To:
BRIDOR HOLDING

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية

94581 , 94578 , 94575

94575 , 94578 , 94581

In Classes:- 38,38,38

38,38,38-:في االصناف
 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
مؤسسة االمارات لالتصاالت

From:
Etisalat Telecommunications Corporation

To:
(Emirates Telecommunications Group Company

:إلى
)شركة مجموعة االمارات لالتصاالت (مجموعة اتصاالت
.ع.م.ش

(Etisalat Group PJSC.
مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
97128

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
97128
12-:في االصناف

In Classes:- 12

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
 ليمتد،جينجين هيفي انداستري كو

From:
Junjin Heavy Industry CO. Ltd.

To:
JUNJIN CONSTRUCTION & ROBOT CO.,LTD.

:إلى
. ال تي دي،.جونجين كونستر اكشن اند روبوت كو

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
97146

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
97146
42-:في االصناف

In Classes:- 42

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
كارلوسيوز بيه ال سي

From:
Carluccio's Plc

:إلى
كارلوتشيوز ليمتد

To:
Carluccio's Limited

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
2649 , 2787 , 2788 , 2789 , 21980 , 21986 , 21987
, 21988 , 21989 , 21990 , 21992 , 21993 , 22934
, 59208 , 59211 , 59255 , 59397 , 59398 , 59399
, 59400 , 59402 , 59424 , 60152 , 60153 , 71275
, 71276 , 71277 , 71278 , 71406 , 71409 , 71410
, 71411 , 95347 , 102152 , 104895 , 104897 ,
104896 , 110670 , 110671 , 125165 , 128766 ,
128765 , 127878 , 129233 , 128999 , 129010 ,
132250 , 134821 , 138936 , 138943 , 147832 ,
151562 , 151563 , 151860 , 151654 , 152039 ,
151564 , 168153 , 168155 , 168131 , 168123 ,
168150 , 168152 , 168154
In Classes:4,1,3,19,4,4,4,4,4,4,4,4,4,1,1,1,4,4,4,4,4,4,4,1,5,40
,39,17,4,1,37,3,4,4,35,37,43,35,39,4,37,4,4,42,4,
37,4,1,37,4,37,43,43,35,3,37,35,4,35,39,37,36,12,
40
Has Changed /or Correction his name

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية، وتعديالته1952 لسنة
:ذوات األرقام التالية
, 21986 , 21980 , 2789 , 2788 , 2787 , 2649
21992 , 21990 , 21989 , 21988 , 21987
59397 , 59255 , 59211 , 59208 , 22934 , 21993 ,
60152 , 59424 , 59402 , 59400 , 59399 , 59398 ,
71406 , 71278 , 71277 , 71276 , 71275 , 60153 ,
, 102152 , 95347 , 71411 , 71410 , 71409 ,
, 110671 , 110670 , 104896 , 104897 , 104895
, 129233 , 127878 , 128765 , 128766 , 125165
, 138936 , 134821 , 132250 , 129010 , 128999
, 151860 , 151563 , 151562 , 147832 , 138943
, 168155 , 168153 , 151564 , 152039 , 151654
168154 , 168152 , 168150 , 168123 , 168131
-:في االصناف
4,1,3,19,4,4,4,4,4,4,4,4,4,1,1,1,4,4,4,4,4,4,4,1,5,
40,39,17,4,1,37,3,4,4,35,37,43,35,39,4,37,4,4,4
2,4,37,4,1,37,4,37,43,43,35,3,37,35,4,35,39,37,
36,12,40
 او صحح اسمه/قد غير
:من
توتال اس ايه

From:
Total SA

:إلى
توتال إنرجي ش أ

To:
TotalEnergies SE

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
114278

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
114278
32-:في االصناف

In Classes:- 32

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
شركة امجد العالف وشركاه

From:
Amjad Al Allaf and his Partners Company

:إلى
شركة العالف وشركاه

To:
AL Allaf and his Partners Company

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية

115084 , 115083

115083 , 115084

In Classes:- 38,38

38,38-:في االصناف
 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
)مؤسسة اإلمارات لإلتصاالت (إتصاالت

From:
Emirates Telecommunications Corporation
( ETISALAT)
To:
Emirates Telecommunications Group Company

:إلى
) شركة مجموعة االمارات لالتصاالت ( مجموعة اتصاالت
.ع.م.ش

(Etisalat Group) PJSC.
مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
115437

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
115437
21-:في االصناف

In Classes:- 21

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
.  ال. آر.بورميولي روكو اس

From:
BORMIOLI ROCCO S.r.I.

:إلى
.ايه. بيه.بورميولي روكو اس

To:
BORMIOLI ROCCO S.P.A.

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
116395

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
116395
32-:في االصناف

In Classes:- 32

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
شركة نعمان الجنيدي وشريكه

From:
Noman Aljuneidi and Partner Co.

:إلى
شركة نعمان الجنيدي ومشاركوه

To:
Noman AL-JUNEIDI & Partners Company

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
116396

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
116396
32-:في االصناف

In Classes:- 32

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
شركة نعمان الجنيدي وشريكه

From:
Noman Aljuneidi and Partner Co.

:إلى
شركة نعمان الجنيدي ومشاركوه

To:
Noman AL-JUNEIDI & Partners Company

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية

116732 , 116735 , 116736 , 116737 , 116729 ,
116731 , 116734 , 116730 , 116733
In Classes:- 35,39,41,14,20,12,22,25,28

, 116729 , 116737 , 116736 , 116735 , 116732
116733 , 116730 , 116734 , 116731
35,39,41,14,20,12,22,25,28-:في االصناف
 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
مكتب ابو ظبي للهوية االعالمية

From:
The Office of the Brand of Abu Dhabi

To:
ِAbu Dhabi Government Media Office (ADGMO)

:إلى
المكتب االعالمي لحكومة ابو ظبي

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
117197

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
117197
1-:في االصناف

In Classes:- 1

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
آريزونا كيميكال كومباني ال ال سي

From:
Arizona Chemical Company, LLC

:إلى
. إل إل سي، كراتون كميكال

To:
KRATON CHEMICAL, LLC

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
117395 , 117495 , 117494

117494 , 117495 , 117395
In Classes:- 9,37,42

9,37,42-:في االصناف

Has Changed /or Correction his name

 او صحح اسمه/قد غير

From:
The Tokyo Electric Power Company, Incorporated

To:
Tokyo

Electric

Power

Company

Holdings,

:من
ذي طوكيو الكتريك بور كومباني إنكوربوريتيد

:إلى
 إنكوربوريتيد،طوكيو الكتريك بور كومباني هولدينغز

Incorporated
مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
117504

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
117504
5-:في االصناف

In Classes:- 5

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
 شركة مساهمة،فيننسير باتور

From:
Financiere Batteur SA

:إلى
فيننسير باتور اس ايه اس

To:
FINANCIERE BATTEUR SAS

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية

106669 , 118585

118585 , 106669

In Classes:- 43,43

43,43-:في االصناف
 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
بارك جلوبال هولدنغز انك

From:
Park Global Holdings,Inc.

:إلى
 ال ال سي،بارك جلوبال هولدينجز

To:
Park Global Holdings, LLC

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
119089

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
119089
30-:في االصناف

In Classes:- 30

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
مؤسسة عبدهللا المنيف

From:
ABDULLAH AL MUNIF EST.

:إلى
شركة انوش التجارية

To:
Anoosh Co

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
119282

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
119282
9-:في االصناف

In Classes:- 9

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
.أل.أر.نوا أس

From:
NAU S.r.l.

:إلى
ايه.بيه. ناو اس

To:
NAU S.p.A.

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
119315

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
119315
5-:في االصناف

In Classes:- 5

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
لوي سابالي ايه جي

From:
Luye Supply AG

:إلى
لوي فارما سويتزيرالند ايه جي

To:
Luye Pharma Switzerland AG

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
120463

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
120463
35-:في االصناف

In Classes:- 35

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name
From:
Majed Awad Sa'ad Al- Zoubi And Sons Company

:من
شركة ماجد عواد سعد الزعبي واوالده

:إلى
شركة احمد ماجد الزعبي وشريكه

To:
Ahmad Majed AlZoubi and His Partner Co

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
133536 , 133537 , 120945

120945 , 133537 , 133536

9,9,11-:في االصناف

In Classes:- 9,9,11

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
" ايلمارك هولدنغ " اس سي

From:
"ELMARK HOLDING" SC

:إلى
ايلمارك هولدنغ اس اي

To:
ELMARK HOLDING SE

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
121209

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
121209
38-:في االصناف

In Classes:- 38

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
مكتب ابو ظبي للهوية االعالمية

From:
The Office of the Brand of Abu Dhabi

To:
Abu Dhabi Government Media Office (ADGMO)

:إلى
المكتب االعالمي لحكومة ابو ظبي

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
121407

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
121407
3-:في االصناف

In Classes:- 3

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
.إل.آر.رينبو اس

From:
Rainbow S.R.L.

:إلى
.ايه.بيه.رينبو اس

To:
Rainbow S.P.A.

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية

121912 , 121910 , 121911 , 121672 , 121693 ,
121678
In Classes:- 43,30,35,35,43,30

, 121693 , 121672 , 121911 , 121910 , 121912
121678
43,30,35,35,43,30-:في االصناف
 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
شركة األمجاد للتجارة والمقاوالت

From:
Al- Amjaad Trading & Contracting Company

:إلى
شركة االمجاد للتجارة والصناعة

To:
Al-Amjaad Trading & Industry Co.

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
122822

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
122822
6-:في االصناف

In Classes:- 6

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
 ليمتد،نيشين ستيل كومباني

From:
Nisshin Steel Co., Ltd

:إلى
. ليمتد،.نيبون ستيل نيشين كو

To:
NIPPON STEEL NISSHIN CO.,LTD.

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
124360

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
124360
5-:في االصناف

In Classes:- 5

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
فابا فيتال آنستالت

From:
Fapa Vital Anstalt

:إلى
فابا فيتال ايه جي

To:
Fapa Vital AG

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية

125901 , 125896

125896 , 125901

In Classes:- 30,30

30,30-:في االصناف
 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
 ليمتد. اي.تي. سوبر كوفي كوربويشن بي

From:
Super Coffee Corporation Pte. Ltd.

:إلى
جاكوبس دوي إيغبيرتس آر تي إل إس سي سي إس جي بيه
.إل تي دي. تي إل

To:
JACOBS DOUWE EGBERTS RTL SCC SG
PTE.LTD.

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

246

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية

121949 , 121948 , 121954 , 121950 , 121951 ,
, 121951 , 121950 , 121954 , 121948 , 121949
121952 , 123626 , 123620 , 123625 , 123627 ,
, 123627 , 123625 , 123620 , 123626 , 121952
123485 , 123624 , 126492 , 126487 , 126486 ,
, 126486 , 126487 , 126492 , 123624 , 123485
126520 , 126493 , 126521 , 126522
126522 , 126521 , 126493 , 126520
In
Classes:-:في االصناف
23,40,42,17,6,1,1,6,17,23,40,42,37,42,6,17,1,40,23 23,40,42,17,6,1,1,6,17,23,40,42,37,42,6,17,1,40,23
Has Changed /or Correction his name
 او صحح اسمه/قد غير
:من
 في.سابيك هولدنغ يوروب بي

From:
SABIC Holding Europe B.V.

:إلى
.في.سابيك انترناشيونال هولدنغز بي

To:
SABIC International Holdings B.V.

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية

119330 , 119328 , 119327 , 127867 , 151479 ,
151879 , 151878 , 151870 , 151876 , 151877
In Classes:- 11,10,5,10,10,3,11,5,10,9

, 151479 , 127867 , 119327 , 119328 , 119330
151877 , 151876 , 151870 , 151878 , 151879
11,10,5,10,10,3,11,5,10,9-:في االصناف
 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
.ال.ار.بيكداري اس

From:
PIKDARE S.R.L.

:إلى
سوسيتا بير ازيوني-بيكداري

To:
Pikdare -Societa per Azioni

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية

133864 , 132261

132261 , 133864

In Classes:- 20,11

20,11-:في االصناف
 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
 ليمتد,. زبوم كابينيتس كو

From:
ZBOM CABINETS CO., LTD

:إلى
 لمتد،. زبوم هوم كولكشن

To:
ZBOM HOME COLLECTION CO.,LTD

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
87966 , 112380 , 112060 , 112379 , 112061 ,
112653 , 112063 , 112062 , 112064 , 123266 ,
126701 , 132701 , 129861 , 132698 , 129860 ,
132700 , 132699 , 132702 , 135017 , 135151 ,
135152 , 135019 , 135018 , 135016 , 135015 ,
135020 , 135014 , 135013 , 139576 , 150070 ,
151906 , 151913 , 151912 , 151911 , 151914 ,
151907 , 151908 , 151909 , 151910 , 173231 ,
169723 , 169722 , 169721 , 173233 , 172312 ,
169720 , 172310 , 173234 , 172313
In Classes:2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,17,2,2,
2,17,2,2,2,2,2
Has Changed /or Correction his name

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام، وتعديالته1952
:التالية
, 112061 , 112379 , 112060 , 112380 , 87966
, 123266 , 112064 , 112062 , 112063 , 112653
, 129860 , 132698 , 129861 , 132701 , 126701
, 135151 , 135017 , 132702 , 132699 , 132700
, 135015 , 135016 , 135018 , 135019 , 135152
, 150070 , 139576 , 135013 , 135014 , 135020
, 151914 , 151911 , 151912 , 151913 , 151906
, 173231 , 151910 , 151909 , 151908 , 151907
, 172312 , 173233 , 169721 , 169722 , 169723
172313 , 173234 , 172310 , 169720
2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,-:في االصناف
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,17,2,2,2,17,
2,2,2,2,2
 او صحح اسمه/قد غير
:من
م.م.شركة القدس لصناعة الدهانات ذ

From:
Jerusalem Paints Industry W. L. L

:إلى
شركة القدس لصناعه الدهانات مساهمة خاصة محدودة

To:
Quds Paints Industry Private Joint-Stock
Company

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
140549 , 140564 , 98703

98703 , 140564 , 140549

2,2,17-:في االصناف

In Classes:- 2,2,17

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
.أيه.بيه.كولوريفيسيو سان ماركو إس

From:
COLORIFICIO SAN MARCO S.P.A.

:إلى
.  أيه.  بيه. سان ماركو جروب إس

To:
SAN MARCO GROUP S.P.A.

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية

119033 , 119032 , 138286 , 140974 , 140968 ,
, 140968 , 140974 , 138286 , 119032 , 119033
165374 , 166316 , 165360 , 165362 , 165363 ,
, 165363 , 165362 , 165360 , 166316 , 165374
166399 , 166401 , 166400 , 166397 , 166398 ,
, 166398 , 166397 , 166400 , 166401 , 166399
168538 , 168399
168399 , 168538
In Classes:-:في االصناف
35,36,42,35,36,9,35,36,41,42,9,35,36,41,42,35,42 35,36,42,35,36,9,35,36,41,42,9,35,36,41,42,35,42
Has Changed /or Correction his name

 او صحح اسمه/قد غير

From:

:من
.  ال ال سي،ايه دي بيه

ADP,LLC.

:إلى
. انك،ايه دي بيه

To:
ADP, Inc.

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
145327 , 145240 , 145241 , 145245

145245 , 145241 , 145240 , 145327

7,9,8,11-:في االصناف

In Classes:- 7,9,8,11

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
.هيونداي سي اند اف انك

From:
Hyundai C&F Inc.

:إلى
. إل تي دي،.هونداي كوربوريشن هولدينغز كو

To:
HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS
Co.,Ltd.

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية

116887 , 117394 , 120747 , 116888 , 116889 ,
116890 , 148365 , 147363 , 147362 , 147962 ,
147961 , 147361
In Classes:- 6,9,11,19,20,22,22,20,19,11,9,6

, 116889 , 116888 , 120747 , 117394 , 116887
, 147962 , 147362 , 147363 , 148365 , 116890
147361 , 147961
6,9,11,19,20,22,22,20,19,11,9,6-:في االصناف
 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
ليكسل جروب كوربوريشن

From:
Lixil Group Corporation

:إلى
ليكسيل كوربوريشن

To:
LIXIL Corporation

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
149651

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
149651
36-:في االصناف

In Classes:- 36

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
شركة خاء باء واو االردنية لالستثمار

From:
K B W Investments Jordan Co

:إلى
شركة كي بي دبليو لالستثمار

To:
K B W for investment Co.

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية

151465 , 151019

151019 , 151465

In Classes:- 29,43

29,43-:في االصناف

Has Changed /or Correction his name

 او صحح اسمه/قد غير

From:

:من
شركه مدين اغا وشركاه

Madyen Agha and Partners Co

:إلى
شركة عالء الدين آغا وشركاه

To:
Ala Eddein Agha and Partners Co.

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية

153796 , 153795 , 153793 , 153816 , 153794 ,
153797 , 153799 , 153800 , 153792
In Classes:- 24,25,23,22,10,10,22,23,25

, 153794 , 153816 , 153793 , 153795 , 153796
153792 , 153800 , 153799 , 153797
24,25,23,22,10,10,22,23,25-:في االصناف
 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
 ليمتد،ميتسوبيشي شوجي كايشا

From:
Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd

:إلى
ميتسوبيشي كوربوريشن

To:
Mitsubishi Corporation

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية

118723 , 118722 , 157503 , 157502 , 157498 ,
157495 , 157496 , 157494 , 157497 , 157617 ,
157478 , 157513 , 158286 , 158115
In
Classes:38,9,9,9,35,35,36,36,38,38,42,42,45,45
Has Changed /or Correction his name

, 157498 , 157502 , 157503 , 118722 , 118723
, 157617 , 157497 , 157494 , 157496 , 157495
158115 , 158286 , 157513 , 157478
-:في االصناف
38,9,9,9,35,35,36,36,38,38,42,42,45,45
 او صحح اسمه/قد غير
:من
.واتس أب انك

From:
WhatsApp Inc.

:إلى
.واتساب ال ال سي

To:
WhatsApp LLC

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية

157439 , 157550 , 157554 , 157556 , 159912 ,
159913 , 159918 , 159915 , 159914 , 159919
In Classes:- 3,35,3,35,3,4,35,3,4,35

, 159912 , 157556 , 157554 , 157550 , 157439
159919 , 159914 , 159915 , 159918 , 159913
3,35,3,35,3,4,35,3,4,35-:في االصناف
 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
.ال.آر. فرانيس فيرينز اس.دي آر

From:
Dr. Vranjes Firenze S.r.l.

:إلى
.ايه.بيه. فرانيس فيرينز اس.دي آر

To:
Dr. Vranjes Firenze S.p.A.

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
162017

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
162017
12-:في االصناف

In Classes:- 12

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
هيونداي موتور كومباني

From:
Hyundai Motor Company

:إلى
هيونداي موتور كومباني

To:
Hyundai Motor Company

:إلى
كيا كوربوريشن

To:
Kia Corporation

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية

150875 , 163864

163864 , 150875

In Classes:- 30,30

30,30-:في االصناف
 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
 سيليغ آند هيل او اتش جي.آر

From:
R.Seelig & Hille oHG

:إلى
كي جي.سيليغ آند هيل جي إم بي إتش آند كو. آر

To:
R.Seeling & Hille GmbH & Co.KG

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية

160573 , 161645 , 160574 , 160587 , 165939 ,
165937
In Classes:- 5,5,5,5,5,5

, 165939 , 160587 , 160574 , 161645 , 160573
165937
5,5,5,5,5,5-:في االصناف
 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
. انك، و سياتل جينيتكس. انك،اجينسيس

From:
Agensys, Inc. and Seattle Genetics, Inc.

:إلى
وسيجن انك.انك، اجينسيس

To:
Agensys,Inc.and Seagen Inc

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or
Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
131723 , 132103 , 132104 , 132102 , 132106 ,
132107 , 132108 , 139903 , 139866 , 139865 ,
144155 , 147309 , 147308 , 147307 , 147306 ,
147304 , 147305 , 149931 , 157569 , 158899 ,
158900 , 159882 , 160727 , 163486 , 163485 ,
163469 , 164168 , 166159 , 168529 , 169042 ,
169043 , 169045 , 169044 , 170094 , 170979 ,
172122 , 170627 , 172200 , 172197 , 172203 ,
172201 , 172202 , 172196 , 172198 , 172199
In Classes:- 12,41,35,25,18,16,12,42,35,12,12,
12,11,9,7,1,4,12,12,35,37,12,12,12,12,12,37,12,
12,12,12,12,12,12,9,36,38,1,4,35,12,37,7,11,9
Has Changed /or Correction his name

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
, 132106 , 132102 , 132104 , 132103 , 131723
, 139865 , 139866 , 139903 , 132108 , 132107
, 147306 , 147307 , 147308 , 147309 , 144155
, 158899 , 157569 , 149931 , 147305 , 147304
, 163485 , 163486 , 160727 , 159882 , 158900
, 169042 , 168529 , 166159 , 164168 , 163469
, 170979 , 170094 , 169044 , 169045 , 169043
, 172203 , 172197 , 172200 , 170627 , 172122
172199 , 172198 , 172196 , 172202 , 172201
-:في االصناف
12,41,35,25,18,16,12,42,35,12,12,12,11,9
,7,1,4,12,12,35,37,12,12,12,12,12,37
,12,12,12,12,12,12,12,9,36,38,1,4,35,12,37,7,11,9
 او صحح اسمه/قد غير
:من
كيا موتورز كوربوريشن

From:
Kia Motors Corporation

:إلى
كيا كوربوريشن

To:
Kia Corporation

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
171311

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
171311
5-:في االصناف

In Classes:- 5

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
فارماتيك للصناعات الدوائية

From:
PharmaTek Pharmaceutical Industry

:إلى
شركة البتراء للصناعات الدوائية

To:
Petra Pharmaceutical industry

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
171382

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
171382
11-:في االصناف

In Classes:- 11

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
محمد منير عبدالفتاح الطويل

From:
Mohammad Muneer Abed Alfattah Altobal

:إلى
محمد منير عبدالفتاح الطوبل

To:
Mohammad Muneer Abed Alfattah Altobal
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
171923

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
171923
5-:في االصناف

In Classes:- 5

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
انك، سياتل جينيتكس

From:
Seatle Genetics ,Inc

:إلى
.سيجن انك

To:
.Seagen Inc

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية

172218 , 172219

172219 , 172218

In Classes:- 1,4

1,4-:في االصناف
 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
سي بي تي جروب جي ام بي اتش

From:
CPT Group GmbH

:إلى
فيتسكو تكنولوجيز جي ام بي اتش

To:
Vitesco Technologies GmbH
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
172322

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
172322
34-:في االصناف

In Classes:- 34

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name
From:
Alamer for industry and trade med meliferous co

:من
شركة العامر لصناعة و تجارة المعسل
:الى
شركة العامر لصناعة و تجارة المعسل

To:
Al-A’mer Tobaco Industry & Trade co

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

268

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
172712

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
172712
30-:في االصناف

In Classes:- 30

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
. في.بيرفاسكو هولدينجز بي

From:
Pervasco Holding B.V.

:إلى
.  في.لويس جانسينز هولدينج بي

To:
Louis Janssens Holding B.V.
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments / or

إعالن
تصحيح اسم مالك العالمة التجارية/تعديل او

Correction

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
173652

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
173652
37-:في االصناف

In Classes:- 37

 او صحح اسمه/قد غير

Has Changed /or Correction his name

:من
شيل للسيارات المصفحة

From:
SHELL FOR ARMORED VEHICLES JO

:إلى
الدرع للمركبات المصفحة

To:
Shiled for armored vehicle
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
8728

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
8728

In Class 12

12في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه
:من
 اليابان، كوب،كو- تشو،تشو- تسوتسوي،تشوم-1 ، 1-1

From:
1-1, 1-CHOME, TSUTSUI-CHO, CHUO-KU,

إلى
- كوبي،كو- تشيو، تشومي-3 تشو- واكينو هاما،9-6
 اليابان،0072-651هيوجو،شي

KOBE, JAPAN

TO:
6-9 Wakinohama-cho 3-chome,Chuo-ku, Kobeshi, Hyogo 651-0072,Japan
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
9121 , 9122

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
9122 , 9121
24,25في الصنف

In Class 24,25

قد غير عنوانه

Has changed his addres

:من
 فرنسا، 91120 ،  افنيو دو برميير ماي باليسو، 14

From:
14, Avenue Du Premier Mai Palaiseau, 91120,
France

:إلى
، فيسو91320  أفينيو جان غارنيرين اير بارك باريس سود3
فرنسا

TO:
3 Avenue Jeanne Garnerin Air Park Paris Sud
91320 Wissous France

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

272

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
10261 , 10264

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
10264 , 10261
7,12في الصنف

In Class 7,12

قد غير عنوانه

Has changed his addres

:من
جريت كنج ستريت برمنجهام

From:
Great King Street Birmingham

:إلى
،  أي إكس4 90  ويست ميدالندز ب،  سوليول، ستراتفورد رود
المملكة المتحدة

TO:
Stratford Road, Solihull , West Midlands B90
4AX, United Kingdom .
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية

By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
13773

13773

In Class 14

14في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه

From:
Avenue

de

Champel,

24,

DUCHOSAL

:من
 دوشوزال ريفيزيون فيسكاليتيه فيدوسيار اس،24 افنيو دي شامبيل
جنيف-أيه

REVISION FISCALITE FIDUCIAIRE SA,
: الى
سويسرا-  جنيفا1207 8 شارع دو نونت

Geneva
TO:
Rue du Nant 8 1207 Geneve Switzerland
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
13858

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
13858
3في الصنف

In Class 3

قد غير عنوانه

Has changed his addres

:من
موناكو،  بوليفارد-  لونبتون- ايمابيليا

From:
Immeuble "Le Neptune", Boulevard du Bord de
Mer Monaco, Monaco

: إلى
 موناكو98000  رو دو تيناكو ام سي1- روك فلوري
TO:
Roc Fleuri -1 rue du Tenao MC 98000 Monaco

مسجل العالمات التجارية
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية

By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
13920

13920
5في الصنف

In Class 5

قد غير عنوانه

Has changed his address

:من
 كونكورد بياك الواليات المتحد ة االميركية1800

From:
1800 Concord Pike United States of America

:إلى
 الواليات المتحدة،77015  تيكساس، هيوستن، هادين رود2239
.األميركية

TO:
2239 Haden Road, Houston, Texas 77015,USA
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
14465 , 14466

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
14466 , 14465

In Class 3,5

3,5في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه
:من
 سويسرا، جيز9056 ،17  زيلويجشتراسيه،شركة من سويسرا

From:
A Swiss Company, Zellwegstrasse 17, 9056
Gais, Switzerland

:الى
 سويسرا، برن،3027 ،8 يونتيرماتويج

To:
Untermattweg 8, 3027 Bern, Switzerland
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
16983

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
16983
3في الصنف

In Class 3

قد غير عنوانه

Has changed his addres

:من
 ان اكس دوردرشت هولندا3311 ،82 فريسة فيغ

From:
Vrieseweg 82, 3311 NX Dordrecht, the
Netherlands

:إلى
 هولندا،  بي سي روتردام3016 ، 34 باركالن
TO:
arklaan 34, 3016 BC Rotterdam , The
Netherlands
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
17778

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
17778

In Class 33

33في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه
:من
 ايطاليا،20121  ميالنو،27،فيا فليبو توراتي

From:
Via Filippo Turati , 27, 20121 Milan, Italy

: إلى
، ميالنو،  سيستو سان جيوفاني20099 ،20 فيا فرانكو ساشيتي
ايطاليا

TO:
Via Franco Sacchetti 20, 20099 Sesto San
Giovanni (Milano), Italy
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
18174

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
18174
3في الصنف

In Class 3

قد غير عنوانه

Has changed his addres

From:
Vrieseweg 82, 3311 NX Dordrecht, the

:من
 ان اكس دوردرشت هولندا جزر األنتيل3311 ،82 فريسة فيغ
الهولندية

Netherlands
:إلى
 هولندا، بي سي روتردام3016 ،34 باركالن
To:
Parklaan

34,

3016

BC

Rotterdam,

The

Netherlands
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
18641

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
18641

In Class 29

29في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه
:من
 كولشيو (بارما) ايطاليا،4 فيا ديللي نازيوني يونيت

From:
VIA

DELLE

NAZIONI

UNITE

4,

COLLECCHIO( PARMA), ITALY
: إلى
 ايطاليا،  ميالنو20149، 9 فيا جوجليلمو سيلفا
TO:
Via Guglielmo Silva 9, 20149 Milano, Italy
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
21006 , 21007 , 21008

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
21008 , 21007 , 21006
11,9,7في الصنف

In Class 11,9,7

قد غير عنوانه

Has changed his addres

:من
 فرنسا،75002 ، باريس،رو دو كواتر سيبتمبر9

From:
9 rue de Quatre Septembre, Paris, 75002,
France

:الى
، مالمايسون- رايل92500 ، روزفلت- بوليفارد فرانكلين89/91
فرنسا

To:
89/91 boulevard Franklin-Roosevelt, 92500
RUEIL-MALMAISON, FRANCE
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
28232

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
28232

In Class 12

12في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه
:من
 امريكا مدينة ديربورن امريكا48121 والية ميتشيغان

From:
THE AMERICAN ROAD CITY OF
DEARBORN STATE OF MICHIGAN 48121
USA

:إلى
 امريكا،48126  ميتشيجن، دبربورن،ون أميريكان رود

To:
One American Road, Dearborn, MI 48126,
USA

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

283

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم ()33
لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات
األرقام التالية:
28530 , 28444

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
28444 , 28530

في الصنف25,25

In Class 25,25

قد غير عنوانه
من:
 2711سنترفيل رود ،ويلمنغتون ،ديالوير  ،19808الواليات
المتحدة األمريكية.

Has changed his addres

From:
2711 Centerville Road, Wilmington, DE 19808,
USA

إلى:
ون فروت اوف ذا لوم درايف ،بولينغ غرين ،كنتاكي ، 42103
الواليات المتحدة األمريكية.

TO:
One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green,
Kentucky 42103 U.S.A.
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم ()33
لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات
األرقام التالية:
33662 , 33661

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
33661 , 33662

في الصنف21,16

In Class 21,16

قد غير عنوانه

Has changed his addres

من:
 150سندرز رود ،سويت  150الك فورست ،الينوي60045 ،
الواليات المتحدة االميركية

From:
150 S. Saunders Road, Suite 150, Lake Forest,
Illinois, 60045 U.S.A.

الى:
 500هوجسباك رود ،ميسون ،ميتشيغن،48854 ،
الواليات المتحدة االميركية

TO:
500 Hogsback Rd., Mason, Michigan, 48854,
U.S.A.
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
34839

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
34839
3في الصنف

In Class 3

قد غير عنوانه

Has changed his addres

:من
 فرنسا, باريس75008 , افينو جورج الخامس16

From:
16 AVENUE GEORGE V, 75008 PARIS,
FRANCE

:الى
 فرنسا، باريس75008 ، افينيو دي فريدالند،3

To:
3, avenue de Friedland, 75008 Paris, France

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
34953

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
34953
3في الصنف

In Class 3

قد غير عنوانه

Has changed his addres

:من
 فرنسا75005  باريس/  شارع ايتان دى مونت2

From:
2 RUE ST. ETIENNE DU MONT 75005
France

TO:

66 Boulevard Bineau, 92200 NEUILLY SUR

:إلى
، نيولي سور سين92200 ، بوليفارد بينيو66
فرنسا

SEINE,France

مسجل العالمات التجارية
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم ()33
لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات
األرقام التالية:
35522

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
35522

في الصنف16

In Class 16

قد غير عنوانه

Has changed his addres

من:
 2005كوربوريت افينيو ،ميمفيس ،تينيسي،
الواليات المتحدة االميركية
إلى:
 3620هاكس كروس رود ،بيلدينغ بي ،الطابق  ،3ميمفيس،
تينيسي  ،38125الواليات المتحدة االميركية

From:
2005 Corporate Avenue, Memphis, Tennessee,
U.S.A.

TO:
3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor,
Memphis, Tennessee 38125,
U.S.A.

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
35771 , 35772

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
35772 , 35771
25,25في الصنف

In Class 25,25

قد غير عنوانه

Has changed his addres

:من
 سيؤول كوريا، كو- كانغبام، دونغ- سامسونغ، 161-17

From:
161-17, Samsung-dong, Kangnam-ku, Seou
Korea

:إلى
 كوريا، سيؤول،جيو- جانجنام،دايرو- دوسان،549
TO:
549,

Dosan-Daero,

Gangnam-Gu,

Seoul,

Republic of Korea

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
35773

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
35773

In Class 25

25في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه
:من
 فرنسا، نيويلي سورسين92200 , بوليفارد دو بارك6

From:
6 boulevard du Parc, 92200 Neuilly Sur Seine ,

:الى
 فرنسا، باريس75008 ،1 ، رو فرانسوا17

France
To:
17 rue Francois, 1er, 75008 Paris, FRANCE

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم ()33
لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات
األرقام التالية:
36193

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
36193

في الصنف3

In Class 3

قد غير عنوانه

Has changed his addres

من:
 15501نورث ديل بوليفارد ،سكوتسدالي ،اريزونا 85260
الواليات المتحدة االميركية
إلى:
 1063ماجاو أفينيو ارفاين ،كاليفورنيا ،92614
الواليات المتحدة االميركية

From:
15501 North Dial Boulevard, Scottsdale,
Arizona 85260
U.S.A.
TO:
1063 McGaw Avenue Irvine, California 92614,
U.S.A.

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
36206

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
36206

In Class 16

16في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه

From:
A Cayman Islands Company, M&C Corporate
Services Limited P.O. Box 309GT, Ugland
House, South Church Street, George Town,
Grand Cayman, Cayman Islands

TO:

:من
، ام اند سي كوربوريت سيرفيسز ليمتد،شركة من جزر الكايمن
، ساوث تشيرتش ستريت، اجالند هاوس، جي تي309 .ب.ص
 جزر الكايمن، جراند كايمان،جورج تاون
:إلى
 مربعة سوق،  برج السلع، 24 الطابق،03  ريسكوورك2471
االمارات العربية،  أبوظبي،  جزيرة الماريا، أبوظبي العالمي
.المتحدة

2471 ResCowork03, 24th floor , AL Sila Tower
, ADGM Square , AL Maryah Island , Abu
Dhabi , United Arab Emirates

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

292

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم ()33
لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات
األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
36314

36314
في الصنف25

In Class 25

قد غير عنوانه

Has changed his addres

من:
افينيدا دوتور كاردوسو دي ميلو ،رقم  1 ،336فيال اوليمبيا ،ساو
باولو اس بيه  ،004-04548البرازيل

From:
AV. Doutor Cardoso de Melo, 1336, Vila
Olimpia, Sao Paulo, SP 04548-004, Brazil

إلى:
افينيدا داس ناكويس اونيداس رقم  ،14261اال ايه  9آو  11اندار ،
الرمز البريدي  ،04794-000ساو باولو ،البرازيل

TO:
ْAvenida das Nacoes Unidas Nْْ 14261 , Ala A 9
ao 11ْ Andar, Zip Code 04794-000, Sao Paulo,
Brazil

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
36318 , 36320

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
36320 , 36318
25,25في الصنف

In Class 25,25

قد غير عنوانه

Has changed his addres

:من
 باريس فرنسا75008 ، افينيو جورج الخامس،7

From:
7, AVENUE GEORGE V, 75008 PARIS
FRANCE

:إلى
 فرنسا- باريس75007  شارع بيلشاس39-37
TO:
37-39 rue de Bellechasse 75007 PARIS FRANCE

مسجل العالمات التجارية
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم ()33
لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات
األرقام التالية:
36403

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
36403

في الصنف16

In Class 16

قد غير عنوانه

Has changed his addres

من:
 2005كوربوريت افينيو ،ممفيس ،تينيسي ،الواليات المتحدة
االمريكية

From:
2005 CORPORATE AVENUE, MEMPHIS,
TENNESSEE, U.S.A.

إلى:
 3620جاكس كروس رود  ،ثيرد فلور  ،بيلدينج بي  ،ميمفيس ،
تينيسي  ،38125الواليات المتحدة االمريكية

TO:
3620 Jacks Cross Road, 3rd Floor, Building B
Memphis, Tennessee 38125, U.S.A.

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
36459

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
36459
3في الصنف

In Class 3

قد غير عنوانه

Has changed his addres

:من
 باريس فرنسا75008 5 افينو جورج16

From:
16 AVENUE GEORGE 75008 PARIS
FRANCE

:الى
 فرنسا، باريس75008 ، افنيو دي فريدالند،3

To:
3, avenue de Friedland, 75008 Paris, France

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
37418

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
37418
9في الصنف

In Class 9

قد غير عنوانه

Has changed his addres

:من
 اليابان،كو طوكيو- شيناجاوا، هيجاشي جوتاندا، 2-17-2

From:
2-17-2,

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Higashi

Gotanda,

Shingagawa-ku,
:إلى
 اليابان،  طوكيو، كو- شيناغاوا،  أوساكي، 1-11-1

Tokyo, Japan

TO:
1-11-1 , Osaki. Shinagawa-ku, Tokyo, Japan

مسجل العالمات التجارية
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم ()33
لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات
األرقام التالية:
40800 , 39316 , 38710

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
38710 , 39316 , 40800

في الصنف30,30,32

In Class 30,30,32

قد غير عنوانه
من:
ون ماكدونالدز ,بالزا ,اوك بروك ,ايللينوي  ,60521الواليات
المتحدة االمريكية

Has changed his addres

From:
OAK

PLAZA,

MCDONALD'S

ONE

BROOKE, ILLINOIS 60521, U.S.A
إلى:
 110ان .كاربنتر ستريت ،شيكاغو  ،آي ال  ، 60607الواليات
المتحدة االمريكية

TO:
110 N. Carpenter Street, Chicago, IL 60607
U.S.A.

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
39042 , 39043 , 39044 , 39045 , 39046 , 39047

39047 , 39046 , 39045 , 39044 , 39043 , 39042

قد غير عنوانه

Has changed his addres

:من
 كوريا، سيؤول،كو- يونغ دونغبو،دونغ- يولدو20

From:
YOLDO-DONG,

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية

5,5,5,1,1,1في الصنف

In Class 5,5,5,1,1,1

20,

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

YONGDUNGPO-KU,

SEOUL, KOREA
:إلى
 كوريا, ، سيؤول،  جو-  يونجدوينغبو، دايرو- يويو،128
TO:
128,Yeoui-daero,Yeongdeungpogu,Seoul,Republic of Korea

مسجل العالمات التجارية
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم ()33
لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات
األرقام التالية:
118575 , 118588 , 118496 , 57912 , 39770 , 39769
118577 , 118576 ,
في الصنف3,3,25,18,35,18,25,35

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
39769 , 39770 , 57912 , 118496 , 118588 ,
118575 , 118576 , 118577
In Class 3,3,25,18,35,18,25,35

قد غير عنوانه
من:
 550سفنث افنيو ،نيويورك ،نيويورك  ،10018الواليات المتحدة
االمريكية

Has changed his addres

From:
550 SEVENTH AVENUE, NEW YORK NEW
YORK 10018, U.S.A.

إلى:
 512سيفينت افينيو ،نيويورك ،نيويورك  ،10018الواليات
المتحدة االمريكية

TO:
512 Seventh Avenue, New York, N.Y. 10018,
USA

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
40164

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
40164

In Class 16

16في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه
:من
55441 مينيسوتا, مينابوليس,55  سينت هايواي12755

From:
12755

STATE

HIGHWAY

55,MINNEAPLIS,MINNESOTA 55441
:إلى
 مينيسوتا، مينيابوليس،59159.ب. ص،كارلسون باركواي
. الواليات المتحدة األمريكية،55459

TO:
Carlson

Parkway,

P.O.

Box

59159,

Minneapolis, Minnesota 55459 U.S.A.

مسجل العالمات التجارية
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم ()33
لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات
األرقام التالية:
58744

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
58744

في الصنف5

In Class 5

قد غير عنوانه

Has changed his addres

من:
100روت  206نورث ،بيباك ،نيوجيرسي امريكا

From:
PEAPACK,

NORTH,

206

ROUTE

100

NEWJERSEY U.S.A.
إلى:
 235ايست الشارع الثاني و األربعون ،نيويورك،نيويوك
،10017الواليات المتحدة األمريكية.

TO:
235 East 42nd Street, New York, New York
10017, U.S.A.

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
62182 , 62183

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
62183 , 62182
25,18في الصنف

In Class 25,18

قد غير عنوانه

Has changed his addres

:من
 ايطاليا، تورينو10121-10 ،فيا دل كارمين

From:
Via del Carmine 10, 10122 Torino, Italy

:الى
 ايطاليا، تورينو10121 -10 ،فيا بيترو جيانون
To:
Via Pietro Giannone 10, 10121 Torino, Italy

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
62892

62892

قد غير عنوانه

Has changed his addres

From:
MILWAUKEE

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية

7في الصنف

In Class 7

1100

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

AVENUE,

SOUTH

:من
،53172  ويسكونسين، ساوث ميلووكي، ميلووكي افنيو1100
الواليات المتحدة االمريكية

MILWAUKEE, WISCONSIN 53172, U.S.A.
:إلى
، 85745  اريزونا،  توسان،  كوشنغ ستريت،  دبليو875
TO:
875 W, Cushing St. Tucson, AZ 85745

مسجل العالمات التجارية
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم ()33
لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات
األرقام التالية:
63721 , 63651 , 63650

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
63650 , 63651 , 63721

في الصنف16,41,42

In Class 16,41,42

قد غير عنوانه
من:
 1800دياغونال رود ،شقة  ،280الكساندريا ،فيرجينيا -23314
 ،2840الواليات المتحدة االمريكية

Has changed his addres

From:
280,

SUITE

23314-2840,

ROAD,

DIAGONAL

VIRGINIA

1800

ALEXANDRIA,
U.S.A.

إلى:
سي/او اميركان كونتيننتال جروب (ايه سي جي) 1800 ،ام
ستريت ان.دبليو  ،.سويت  ، 800واشنطن  ،دي.سي، 20036.
الواليات المتحدة االمريكية

TO:
c/o American Continental Group (ACG), 1800
M Street N.W., Suite 800 South , Washington ,
D.C.20036,USA

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
63738

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
63738

In Class 42

42في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه
:من
،بي دي1 1 جيرسي جيه اي، سانت هيلير، ايسبالناد14-13
جيرسي

From:
13-14 Esplanade, St.Helier, Jersey JE1 1BD,
Jersey

:إلى
آر ايه3 2 جيرسي جيه إي، سينت هيلير، نيو ستريت26
جيرسي

TO:

26 New Street, St Helier, Jersey JE2 3RA
Jersey

مسجل العالمات التجارية
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية

By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
63814 , 63815

63815 , 63814
30,42في الصنف

In Class 30,42

قد غير عنوانه

Has changed his addres

:من
 كندا،1  تي0  اتش2  البرتا، كالجاري، فارل رود اس اي6910

From:
6910 FARRELL ROAD S.E, CALGARY,
ALBERTA T2H 0T1, CANADA

:إلى
 جيه8  اِيه2  ألبرتا تي،اي كالجاري. ن،  بيغاسوس رود2140
 كندا8

TO:
2140 Pegasus Road N.E., Calgary, Alberta T2E
8G8, Canada

مسجل العالمات التجارية
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم ()33
لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات
األرقام التالية:
63867

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
63867

في الصنف42

In Class 42

قد غير عنوانه

Has changed his addres

من:
 71اس .واكير درايف 14 ،فلور ،شيكاغو ،اللينويز ،60606
الواليات المتحدة االمريكية

From:
71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, IL
60606, USA

الى:
 150نورث ريفيرسيد بالزا ،الطابق  ،14شيكاغو ،اي ال
 ،60606الواليات المتحدة االمريكية

To:
Floor,

14th

Plaza,

Riverside

North

150

Chicago, IL 60606, USA

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
63942

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
63942

In Class 12

12في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه
:من
 فرنسا، باريس75017 ، رو فركتيدور12 ،اموبيل لي كولس ااا

From:
IMMEUBLE LE COLISEE III, 12 RUE
FRUCTIDOR, 75017 PARIS, FRANCE

:إلى
 فرنسا، باريس,،  بويسي78300 ،  بوليفارد دي ليوروب10-2
TO:
2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 POISSY ,
FRANCE

مسجل العالمات التجارية
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية

By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
64434 , 67438

67438 , 64434
35,42في الصنف

In Class 35,42

قد غير عنوانه

Has changed his addres

:من
068877  سنغافورة، سيتي هاوس01-04  رقم، روبنسن رود36

From:
36 ROBINSON ROAD, #04-01 CITY HOUSE,
SINGAPORE 068877

:إلى
 سنغافورة, 048619 ،  ريببليك بالزا01-12#،  رافلز بليس9
TO:
9 Raffles Place , #12-01 Republic Plaza,
048619 Singapore
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
64456 , 64457 , 64458 , 64459 , 64460 , 64461 ,
64462 , 64463 , 120762
In Class 25,18,25,18,25,18,25,18,25

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
, 64461 , 64460 , 64459 , 64458 , 64457 , 64456
120762 , 64463 , 64462
25,18,25,18,25,18,25,18,25في الصنف
قد غير عنوانه

Has changed his addres

From:
771 Corporate Drive, Suite 505, Lexington, KY

:من
 ليكسينجتون كي واي،505  سويت، كوربوريت درايف771
 الواليات المتحدة االمريكية،40503

40503, USA
:إلى
 وست بالم بيتش فلوريدا200  سنتر بارك درايف سويت1400
 الواليات المتحدة االمريكية، 33401

TO:
1400 Center Park Drive Suite 200 West Palm
Beach Florida 33401 United States of America
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REGISTER OF TRADEMARKS

311

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
64469

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
64469

In Class 11

11في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه
:من
 ألمانيا, ميونيخ1 هالبرونير شتراسيه

From:
HELLABRUNNER STRASSE 1 , MUNCHEN
, GERMANY

: إلى
 ألمانيا،  ميونخ80807 ،6  ستراسيه-  بروير- مارسيل
TO:
Marcel - Breuer-Str, 6, 80807 Munchen,
Germany

مسجل العالمات التجارية
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم ()33
لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات
األرقام التالية:
64486

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
64486

في الصنف42

In Class 42

قد غير عنوانه

Has changed his addres

من:
 1777اولد كتلر رود ,ميامي ,فلوريدا  ,33157الواليات المتحدة
االمريكية

From:
MIAMI,

ROAD,

CUTLER

OLD

17777

FLORIDA 33157, U.S.A.
إلى:
 5707بلو الجون درايف ،ميامي  ،فلوريدا  ،33126الواليات
المتحدة االمريكية

TO:
5707 Blue Lagoon Drive , Miami, FL 33126,US

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
64582 , 64583

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
64583 , 64582

In Class 2,3

2,3في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه
:من
 سويسرا، بيزل4027 ب. ص،98 اوبيروايلرستراس

From:
OBERWILERSTRASSE 98, P.O.BOX 4027
BASLE, SWITZERLAND

:إلى
 سويسرا،  ريناخ4153 ،5 سيوينيوغ
TO:
Seewenweg 5, 4153 Reinach, Switzerland

مسجل العالمات التجارية
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم ()33
لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات
األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
64654

64654
في الصنف41

In Class 41

قد غير عنوانه

Has changed his addres

من:
 23182ارويو فيزتا ،رانشو سانتا مارجريتا ،كاليفورنيا ،92688
الواليات المتحدة االمريكية

From:
23182 ARROYO VISTA, RANCHO SANTA
MARGARITA, CALIFORNIA 92688, U.S.A.

الى:
9127اس جامايكا ستريت  400#انجلوود كو  ،80112الواليات
المتحدة االمريكية
#400,

مسجل العالمات التجارية

To:
9127
S
JAMAICA
STREET
ENGLEWOOD CO 80112, USA

REGISTER OF TRADEMARKS
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية

By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
64947 , 69804

69804 , 64947
34,34في الصنف

In Class 34,34

قد غير عنوانه

Has changed his address

:من
، تورتوال، رود تاون، اوفشور انكوربوريشنز سنتر،957 ب.ص
جزر العذارى البريطانية

From:
P.O BOX 957, OFFSHORE
INCORPORATIONS CENTRE ROAD
TOWN, TORTOLA, BRITISH, VIRGIN
ISLANDS

TO:
Vistra Corporate Services Center, Wickhams

: إلى
 رود، 2  ويكهامز كاي،فيزترا كوربوريت سيرفيسيز سينتر
 جزر العذارى، تورتوال, ،1110  تورتوال في جي،تاون
.البريطانية

Cay II, Road Town, Tortola VG1110, British
Virgin Islands

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
64987 , 64988

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
64988 , 64987
35,42في الصنف

In Class 35,42

قد غير عنوانه

Has changed his addres

:من
 كلوتين سويسرا8302 ،7 زيمير مانشتراسيه-بالز

From:
Balz-Zimmermannstrasse

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

7,

8302

Kloten

Switzerland
:إلى
 سويسرا،  غالتبرغ8152 ، 6 والتر ميتل هولزير ستراسي
TO:
Walter Mittelholzerstrasse 6, 8152 Glattbrugg ,
Switzerland

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
65009

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
65009

In Class 24

24في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه
:من
 ايطاليا، ميالنو20122 ،1 فيا فرانسيسكو سفورزا

From:
VIA FRANCESCO
MILANO, ITALY

SFORZA

1,

20122

:إلى
 إيطاليا، بيال13900، 40 فيا سيرنايا

To:
VIA CERNAIA 40, 13900 BIELLA, ITALY

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

318

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم ()33
لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات
األرقام التالية:
65174 , 65173 , 65172

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
65172 , 65173 , 65174

في الصنف29,9,28

In Class 29,9,28

قد غير عنوانه

Has changed his addres

من:
10250كونسيتيوليشين بوليفارد ،لوس انجيلوس ،كاليفورنيا
 ،6241-90067الواليات المتحدة االميركية
Angeles,

Los

Blvd,

From:
10250 Constellation

California 90067-6241U.S.A.

إلى:
 245ان .بيفيرلي درايف ،بيفيرلي هيلز ،سي ايه 90210
الواليات المتحدة االميركية

TO:
245 N. Beverly Drive, Beverly Hills, CA 90210
U.S.A.

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
65400

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
65400

In Class 25

25في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه

From:
717-1 OAZA SAYAMA, YAMAGUCHI-SHI,

:من
،754-0894 ، ياماجوشي،شي- ياماجوشي، اوازا ساياما717-1
اليابان

YAMAGUCHI, 754-0894, JAPAN
:إلى
 اليابان، ياماجوشي،ستي-ياماجوشي، ساياما1-10717
TO:
10717-1,Sayama, Yamaguchi City, Yamaguchi,
Japan

مسجل العالمات التجارية
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم ()33
لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات
األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
65613 , 117458

117458 , 65613
في الصنف42,35

In Class 42,35

قد غير عنوانه

Has changed his addres

من:
 1710سايك درايف ،مكلين ،فيرجينيا  ،22102الواليات المتحدة
االمريكية
الى:
 12010سانسيت هيلز رود ،ريستون ،فرجينيا  ،20190الواليات
المتحدة األمريكية

From:
1710 SAIC Drive, McLean, Virginia 22102,
USA

To:
12010 Sunset Hills Road, Reston, Virginia
20190 USA

مسجل العالمات التجارية
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم ()33
لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات
األرقام التالية:
122265 , 122266 , 65816 , 65815

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
65815 , 65816 , 122266 , 122265

في الصنف29,30,30,30

In Class 29,30,30,30

قد غير عنوانه
من:
 14841نورث داالس باركواي ،داالس ،تكساس ,75254
الواليات المتحدة االمريكية

Has changed his addres

From:
14841 N. DALLAS PARKWAY, DALLAS,
TEXAS 75254 U.S.A

إلى:
 7100كوربوريت درايف بالنو تي اكس  ،75024الواليات
المتحدة االمريكية

TO:
7100 Corporate Drive Plano TX 75024, USA

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
65828

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
65828
3في الصنف

In Class 3

قد غير عنوانه

Has changed his addres

:من
 لوجانو سويسرا6900 ، سي اتش،9 فيا بوسي

From:
Via Bossi 9, CH- 6900 Lugano, Switzerland

:إلى
 سويسرا،  لوغانو6900  سي اتش، 18 فيا سير افينو باليسترا
TO:
Via Serafino Balestra 18 , CH 6900 Lugano,
Switzerland
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
25022 , 50957 , 66076 , 66077 , 66078 , 66156 ,
66157 , 66229 , 66887 , 67138 , 67167 , 80221 ,
135531 , 172524
In Class 5,5,5,5,5,5,10,5,10,5,5,5,5,5

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
, 66156 , 66078 , 66077 , 66076 , 50957 , 25022
, 80221 , 67167 , 67138 , 66887 , 66229 , 66157
172524 , 135531
5,5,5,5,5,5,10,5,10,5,5,5,5,5في الصنف
قد غير عنوانه

Has changed his addres

:من
 سويسرا، زيورخ8050- سي اتش،38/36 ثورجاورستراسيه

From:
Thurggauerstrasse 36/38, CH-8050 Zurich,
Switzerland

:إلى
 سويسرا، زيورخ8058- سي اتش،38-32 ذا سيركل
TO:
The Circle 32/38, CH-8058 Zurich, Switzerland

مسجل العالمات التجارية
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم ()33
لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات
األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
66656

66656
في الصنف3

In Class 3

قد غير عنوانه

Has changed his addres

من:
 30ايرفينج بالس 9 ،فلور ،نيويورك ،نيويورك ،10003
الواليات المتحدة االمريكية

From:
30 Irving Place, 9th Floor New York, New
York 10003, USA

إلى:
 300ويست  23ار دي ستريت ،بيه اتش-بي ،نيويورك ،نيويورك
 ،10011الواليات المتحدة االمريكية

TO:
300 West 23rd Street, PH-B, New York, New
York 10011, United States of America
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم ()33
لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات
األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
67256

67256
في الصنف9

In Class 9

قد غير عنوانه

Has changed his addres

من:
 10يونيفيرسال سيتي بالزا ،تي ،100 -يونيفيرسال سيتي
كاليفورنيا  ،91608الواليات المتحدة االمريكية

From:
10 Universal City Plaza, T-100, Universal City,
California 91608, USA

الى:
 3855اس دبليو  153ار دي ستريت ،بيفيرتون ،أوريغون
 ،97003الواليات المتحدة األمريكية

مسجل العالمات التجارية

To:
3855 SW 153rd Street, Beaverton, Oregon
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
67495

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
67495
9في الصنف

In Class 9

قد غير عنوانه

Has changed his addres

:من
 كاوسيونغ تايوان80611 ، اي ار اتش شنغ فرست ار دي181

From:
181 ERH SHENG FIRST RD, KAOHSIUNG
80611 TAIWAN

:إلى
 كيانزهين،  ان دي رود2 هيبنغ، 282 . رقم،. اف2
 تايوان،80651 كاوهسيونغ سيتي،.ديست

TO:
2F.,

NO.282,

ROAD,QIANZHEN

HEPING
DIST.,

2ND

KAOHSIUNG

CITY 80651.TAIWAN ( R.O.C.)
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
68405

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
68405

In Class 25

25في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه
:من
 اي بي روتردام هولندا3012 68 ليجنبان

From:

Lijnbaan 68- 3012 EP RotterdamNetherlands
:إلى
 هولندا، اي ام روتردام3012 ،81 لينبان
) هولندا،ايه تي روتردام3009 ،8764 (بوستبس

TO:

Lijnbaan 81, 3012 EM Rotterdam, The
Netherlands
(Postbus 8764, 3009AT Rotterdam, The
Netherlands)
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم ()33
لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات
األرقام التالية:
, 73880 , 73879 , 73876 , 70325 , 70323 , 69613
, 86648 , 86643 , 86644 , 86780 , 77355 , 77354
, 140691 , 136517 , 131435 , 130481 , 107674
149037 , 141200
في الصنف
33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,3
3,33,33
قد غير عنوانه

By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
69613 , 70323 , 70325 , 73876 , 73879 , 73880 ,
77354 , 77355 , 86780 , 86644 , 86643 , 86648 ,
107674 , 130481 , 131435 , 136517 , 140691 ,
141200 , 149037
In
Class
33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,3
3,33,33,33
Has changed his addres

من:
نوروالك  ،كونيكتيكت ،الواليات المتحدة االمريكية

From:
Norwalk, Connecticut U.S.A

إلى:
ثري وورلد سنتر  175جرينويتش ،ستريت نيويورك 10007
الواليات المتحدة االميركية

TO:
Three World Trade Center 175 Greenwich,
Street New York 10007 U.S.A.

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
74994

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
74994

In Class 28

28في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه
:من
 اتش اكس المملكة،6  لندن دبليو، ستام فورد برووك رود6
المتحدة

From:
6 Stamford Brook Road London W6 0HX
United Kingdom

:الى
، بيركشاير، سلو، برونيل واي1 ، ثيرد فلور،ذا بورتر بيلدينغ
 اف كيو1 1المملكة المتحدة اس ال

To:
The Porter Building, 3rd Floor, 1 Brunel Way,
Slough, Berkshire, UK SL1 1FQ
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
13788 , 30362 , 67749 , 70444 , 77614 , 77983 ,
88678 , 91065 , 122607
In Class 5,5,5,5,5,5,5,5,5

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
, 77983 , 77614 , 70444 , 67749 , 30362 , 13788
122607 , 91065 , 88678
5,5,5,5,5,5,5,5,5في الصنف
قد غير عنوانه

Has changed his addres

من
 اليابان، طوكيو،كو- تشو، تشوم-2  هونشو، نيهونباشي3-11

From:
3-11 NIHONBASHI - HONCHO 2- CHOME,
CHUO, KU, TOKYO JAPAN

:إلى
8411-103 طوكيو،كو-تشو، تشوم-2 هونشو-نيهونباشي، 1-5
اليابان

TO:
5-1,Nihonbashi-Honcho

2

-Chome,Chuo-

Ku,Tokyo 103-8411,Japan

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
80898

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
80898
5في الصنف

In Class 5

قد غير عنوانه

Has changed his addres

From:
1-19, Higashi Shinbashi 1- Chome, Minato- Ku,
Tokyo Japan

:من
 طوكيو اليابان، كو-  ميناتو، تشوم-1 ، هيغاشي شينباشي،19-1

:الى
 اليابان8660-105 ، طوكيو،كو- ميناتو، كيجان،30-10-1
To:
1-10-30, KAIGAN, MINATO-KU, TOKYO,
105-8660 JAPAN

مسجل العالمات التجارية
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم ()33
لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات
األرقام التالية:
93080

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
93080

في الصنف5

In Class 5

قد غير عنوانه

Has changed his addres

من:
 2137روت  ،35هولمديل ،نيوجيرسي ،07733
الواليات المتحدة االميركية
إلى:
سويت  1715 ،304روت  ،35ميدلتاون ،ان جيه ،07748
الواليات المتحدة االميركية

From:

2137 Route 35, Holmdel, NJ 07733,
U.S.A.
TO:

Suite 304, 1715 Route 35, Middletown, NJ
07748,U.S.A.
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
94553

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
94553

In Class 35

35في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه
:من
 لوكسمبورغ، ديكيريتش9227 - ال، اسبالنادا50

From:
50 Esplanada, L-9227 Diekirch, Luxembourg

:إلى
، لوكسمبورغ، 1468- ال، رو ايراسمي،16
TO:
16, rue Erasme, L-1468, Luxembourg,

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
97146

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
97146

In Class 42

42في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه

From:
2nd Floor 110 Cannon Street ,London ,ECAN

:من
 اي يو6  ان4 أي سي، لندن،  كانون ستريت110 سكند فلور
المملكة المتحدة،

6EU , United Kingdom
:إلى
 اي يو6  ان4 أي سي، لندن،  كانون ستريت110 سكند فلور
المملكة المتحدة،

TO:
2nd Floor 110 Cannon Street ,London ,ECAN
6EU , United Kingdom
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
98698 , 99280

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
99280 , 98698
42,3في الصنف

In Class 42,3

قد غير عنوانه

Has changed his addres

:من
 فرنسا، باريس75015 ، رو بيكليت19

From:
19 rue peclet,75015 Paris, France
To:
127 rue d’Aguesseau,
Billancourt, France

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

92100

:إلى
 بولوني – بيالنكورت فرنسا92100 ، رو داغويسو127
Boulogne-
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم ()33
لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات
األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
108312 , 108374

108374 , 108312
في الصنف10,5

In Class 10,5

قد غير عنوانه

Has changed his addres

من:
 50بيني ستريت ،كامبريدج ،ماساتشوستس  ،02142الواليات
المتحدة االميركية

From:
50 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142, U.S.A.

إلى:
 500كيندال ستريت ،كامبردج ،ماساشوسيتس  ،02142الواليات
المتحدة االميركية

TO:
500 Kendall Street, Cambridge, Massachusetts
02142, USA

مسجل العالمات التجارية
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم ()33
لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات
األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
112740

112740
في الصنف5

In Class 5

قد غير عنوانه

Has changed his addres

من:
 106الين رود 4،فلور ،باسكينج ريدج ،ان جيه  ،07920الواليات
المتحدة االميركية

From:
106 Allen Road , 4th Floor , Basking Ridge, NJ
07920,USA

إلى :
ون ماين ستريت  ،كامبريدج  ،ماساتشوستس  ، 02142الواليات
المتحدة االميركية

TO:
One Main Street , Cambridge , Massachusetts
02142 USA

مسجل العالمات التجارية
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم ()33
لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات
األرقام التالية:
115140

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
115140

في الصنف7

In Class 7

قد غير عنوانه
من:
 7620ويست  78ستريت ،ادينا ،مينيسوتا  ،55439الواليات
المتحدة االمريكية

Has changed his addres

From:
7620 West 78th Street ,Edina, Minnesota
55439, U.S.A

إلى:
 5251دبليو 73.ستريت ،سيوت ايه ،ادينا ،مينيسوتا ،55439
الواليات المتحدة االمريكية

TO:
5251 W. 73th Street, Suite A, Edina, Minnesota
55439, U.S.A
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
115219

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
115219

In Class 30

30في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه
:من
ايطاليا، ميالنو20123 ،1 بيازا بيو اكس آي

From:
Piazza Pio XI 1,20123 Milano, Italy

:إلى
 ايطاليا,  ميالنو40,20123 , فيا سان فيتور
TO:
Via San Vittore, 40, 20123 Milano, Italy

مسجل العالمات التجارية
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم ()33
لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات
األرقام التالية:
116153 , 116148 , 116143

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
116143 , 116148 , 116153

في الصنف32,32,32

In Class 32,32,32

قد غير عنوانه
من:
 20 -17وايتستون اكسبريسواي ،وايتستون ان واي ،11357
الواليات المتحدة األميركية
إلى:
ون كوكا-كوال بالزا ،اتالنتا ،جورجيا  ،30313الواليات المتحدة
األمريكية

Has changed his addres

From:
17-20 Whitestone Expressway Whitestone, NY
11357 U.S.A.

To:
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313,
United States of America
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم ()33
لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات
األرقام التالية:
116802

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
116802

في الصنف30

In Class 30

قد غير عنوانه

Has changed his addres

من:
 1441جاردينير الن لويزفيل ،كنتاكي  ،40213الواليات المتحدة
االمريكية

From:
1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky
40213, U.S.A

الى:
 7100كوربوريت درايف ،بالنو ،تيكساس  ،75024الواليات
المتحدة االمريكية

To:
7100 Corporate Drive, Plano, TX 75024, USA
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
116843 , 116842

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
116842 , 116843
44,3في الصنف

In Class 44,3

قد غير عنوانه

Has changed his addres

:من
 فرنسا، باريس75010 ، رو بيكليت،19

From:
19, rue peclet,75010 Paris, France

:إلى
 فرنسا،بيالنكورت-  بولوني92100 ، رو داغويسو127

To:
127 rue d’Aguesseau,
Billancourt, France

92100

Boulogne-
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
117564

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
117564

In Class 14

14في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه
:من
) تريمنتين (فرنسا49340  بوليفار دو جينيرال دو غول، 72

From:
72, boulevard du General de Gaulle 49340
TREMENTINES (France)

:الى
 فرنسا، شوليت49300  رو أرماند ماير15 زاك دو كورمير
To:
ZAC DU CORMIER 15 RUE ARMAND
MAYER 49300 CHOLET, France
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
118404

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
118404
9في الصنف

In Class 9

قد غير عنوانه

Has changed his addres

:من
 قبرص، نيقوسيا،1076 بي سي،12،كريونتوس

From:
Kreontos,12,PC 1076, Nicosia, Cyprus

:الى
- سي واي،302 اوفيس/ فالت، فلور3 ، أكروبوليوس59-61
 قبرص، نيقوسيا2012

To:
59-61 Akropoleos, 3rd floor, Flat/Office 302,
CY-2012 Nicosia, Cyprus

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
118549 , 118547 , 118548 , 118552 , 118551 ,
118550 , 118870 , 118869
In Class 29,29,30,30,29,30,30,29

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
, 118551 , 118552 , 118548 , 118547 , 118549
118869 , 118870 , 118550
29,29,30,30,29,30,30,29في الصنف
قد غير عنوانه

Has changed his addres

From:
Suite 1803, 18th Floor, Gloucester Tower, the

:من
11 ، ذا الندمارك، غلوسيستر تاور،18  الطابق،1803 سويت
 هونغ كونغ، سنترال،بيدر ستريت

Landmark, 11 Pedder Street, Central, Hong
Kong

:إلى
 شنغهاي ستريت444-438، تونغ تشون كوميرشال سنتر،إف/3
 هونغ كونغ،مونغكوك،

TO:
3/F,Tung Chung Commercail Centre ,438-444
Shanghai Street ,Mongkok ,Hong Kong

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية

By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
118605 , 118894 , 118893 , 118645 , 118616

118616 , 118645 , 118893 , 118894 , 118605
6,17,19,24,27في الصنف

In Class 6,17,19,24,27

قد غير عنوانه

Has changed his addres

:من
 فرنسا, شامبريه73000 , شارع دو البواس517

From:
517, avenue de la Boisse, 73000 Chambery,
France

إلى
 فرنسا,،  كوربيفوا92400  بليس دي أيريس12 غوبان- تور سان
TO:
Tour Saint-Gobain 12 Place de I'Iris 92400
Courbevoie , France

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
118642

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
118642

In Class 33

33في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه
:من
 ليماسول قبرص،3101 . سي. بي،8 كاليبسوس

From:
Kalypsous 8, P.C. 3101, Limassol Cyprus

TO:
Arch. Makariou III, 206 CHRYSALIA
COURT, 5th floor 3030, Limassol,Cyprus

:إلى
،3030  فيفث فلور، كريساليا كورت206 III  ماكاريو.آرك
قبرص،ليماسول

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
118723 , 118722

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
118722 , 118723
38,9في الصنف

In Class 38,9

قد غير عنوانه

Has changed his addres

:من
، سانتا كالرا، 416  رقم،  هومستيد رود3561
 الواليات المتحدة األمريكية،95051-5161 كاليفورنيا

From:
3561 Homestead Road, #416, Santa Clara, CA
95051-5161, United States of America

:إلى
 الواليات،94025  كاليفورنيا، مينلو بارك،ويلو رود1601
المتحدة األمريكية

To:
1601 Willow Road, Menlo Park, California
94025, United States of America

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
118749

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
118749

In Class 43

43في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه

From:
A

Delaware

Company

,1515

Arapahoe

:من
،1  تاور،  أراباهوي ستريت1515 ، شركة من والية ديالوير
 الواليات المتحدة،80202  كولورادو، دينفر، 1000 سويت
األميركية

Street,Tower 1,Suite 1000 Denver, Colorado
80202 USA
:إلى
،80202  كولورادو، دنفر1200  سويت، مكسيكو أفينيو3900
الواليات المتحدة األميركية

TO:
3900 Mexico Avenue, Suite 1200, Denver,
Colorado 80202, United States of America

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
118825

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
118825
5في الصنف

In Class 5

قد غير عنوانه

Has changed his addres

From:
A Japanese Company ,6-7 ,Minami-Hommachi

:من
 كو- تشو، تشوم- 1  هوماشي- ماينامي، 7-6، شركة من اليابان
 اليابان، اوساكا،

1-Chome, Chuo-Ku, Osaka, Japan
:إلى
 اليابان، أوساكا،  كو- كيتا، تشومي3  ناكانوشيما، 4-2
TO:
2-4, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka,
Japan

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

351

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
118947 , 118948 , 118949 , 118950 , 118951 ,
118952
In Class 9,16,35,41,42,45

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
, 118951 , 118950 , 118949 , 118948 , 118947
118952
9,16,35,41,42,45في الصنف
قد غير عنوانه

Has changed his addres

From:
11, avenue, Francis de Pressense' 93210 LA
PLAINE SAINT- DENIS, France
To:
11 rue Francis de Pressensé93210 LA PLAINE
SAINT DENIS FRANCE

:من
، ال بالني سانت دينز93210  فرانسيز دي بريسنسز،أفنيو،11
فرنسا
:إلى
 ال بلين سانت دينيس فرنسا93210  رو فرانسيز دو بريزنس11

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
119630 , 119379 , 119387

119387 , 119379 , 119630

قد غير عنوانه

Has changed his addres

From:
Songdo-dong,

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية

5,42,40في الصنف

In Class 5,42,40

13-6,

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Yeonsu-gu,

Incheon,

:من
 جمهورية كوريا، اينشيون،جو- ينسو،دونج- سونجدو، 13-6
)(كوريا الجنوبية

Republic of Korea
:إلى
 كوريا الجنوبية،  انشيون،  جو- يونسو،  رو- اكاديمي، 23
TO:
23, Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon, South
Korea

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
119864

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
119864
9في الصنف

In Class 9

قد غير عنوانه

Has changed his addres

:من
. ألمانيا، نويس41469 ,2ديزل شتراسه

From:
Dieselstr.2 41469 Neuss Germany

:إلى
. ألمانيا، نويس، 41468، 30 . فوريمستر
TO:
Forumstr. 30, 41468, Neuss, Germany

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم ()33
لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات
األرقام التالية:
120060 , 120025 , 120027 , 120026

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
120026 , 120027 , 120025 , 120060

في الصنف37,35,9,9

In Class 37,35,9,9

قد غير عنوانه
من:
1111سوبريور افنيو ،كليفالند ،اوهايو  44114الواليات المتحدة
االمريكية

Has changed his addres

From:
1111Superior Avenue, Cleveland, OH 44114
USA

إلى:
 1000ايتون بوليفارد  ،كليفالند  ،اوهايو  ، 44122الواليات
المتحدة االمريكية

TO:
1000 Eaton Boulevard , Cleveland, Ohio 44122,
U.S.A.

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم ()33
لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات
األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
120028

120028
في الصنف9

In Class 9

قد غير عنوانه

Has changed his addres

من:
 1111سوبريور افنيو ،كليفالند ،اوهايو  44114الواليات المتحدة
االمريكية

From:
1111 Superior Avenue, Cleveland, OH 44114
USA

الى:
 1000ايتون بوليفارد ،كليفالند ،اوهايو  ،44122الواليات المتحدة
االمريكية

To:
1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 44122,
U.S.A.

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم ()33
لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات
األرقام التالية:
120421

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
120421

في الصنف30

In Class 30

قد غير عنوانه

Has changed his addres

من:
 100كريستال أيه درايف ،هيرشي ،بنسلفانيا  ،17033الواليات
المتحدة األميركية
الى:
 19ايست تشوكوالت افينيو ،هيرشي ،بنسلفانيا  17033الواليات
المتحدة األميركية

From:
100 Crystal A Drive, Hershey, PA.17033, USA

To:
19 East Chocolate Avenue, Hershey, PA 17033
USA

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم ()33
لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات
األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
120547 , 120546

120546 , 120547
في الصنف43,43

In Class 43,43

قد غير عنوانه

Has changed his addres

من:
 7505ميترو بوليفارد ،ايدينا ،مينيسوتا  ،55439 - 0286الواليات
المتحدة األميركية

From:
7505 Metro Boulevard, Edina,Minnesota 55439
- 0286, USA

إلى
 8000تارو  ،سويت  8331 ، 700نورمان سنتر درايف ،
بلومينجتون  ،مينيسوتا  ،55437الواليات المتحدة األميركية

TO:
8000 .Tower , Suite 700, 8331 Norman Center
Drive , Bloomington , Minnesota 55437 U.S.A

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

358

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
120745

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
120745

In Class 30

30في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه
:من
 فرنسا، كونتر41700، المنطقة الصناعية-  شارع دوالندستري2

From:
2, Boulevard del' Industrie, Zone Industrielle
41700 CONTRES, France

:إلى
41700  كونتر-  بوليفارد دي لي انداستري2 ، زون انداستريالي
 فرنسا، سولونيا-ان-لي كونتروا

TO:
Zone industrielle , 2 Boulevard de I'Industriecontres 41700 Le Controis-en-Sologne France

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
121455 , 121038 , 121686 , 120917 , 123101 ,
123465 , 123464 , 123463 , 123467 , 123466 ,
123094 , 123103 , 123105 , 123100 , 123111 ,
123107 , 123095 , 123096 , 123106 , 123097 ,
123099 , 123098
In
Class
9,9,9,9,28,27,12,11,9,6,28,27,12,11,9,6,28,27,1
2,11,9,6

Has changed or/ Correct his address

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
, 123101 , 120917 , 121686 , 121038 , 121455
, 123466 , 123467 , 123463 , 123464 , 123465
, 123111 , 123100 , 123105 , 123103 , 123094
, 123097 , 123106 , 123096 , 123095 , 123107
123098 , 123099
في الصنف
9,9,9,9,28,27,12,11,9,6,28,27,12,11,9,6,28,27,12,1
1,9,6
او صحح عنوانه/قد غيّر

:من

From:
1601 Cloverfield Blvd. Suite 5000N, Santa
Monica, California 90404, United States of
America

، سانتا مونيكا، ان5000  كلوفيرفيلد بي ال في دي سويت1601
 الواليات المتحدة األمريكية،90404 سي ايه

:إلى
 الواليات،90232  كاليفورنيا، كالفر سيتي، هايدن باليس8600
المتحدة األمريكية

TO:
8600 Hayden Place, Culver City, California
90232, United States of America

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
120936 , 120935

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
120935 , 120936

In Class 5,5

5,5في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه
:من
 جمهورية كوريا، اينشيون،جو- ينسو،دونج- سونجدو، 13-6

From:
13-6,

Songdo-dong

Yeonsu-gu,Incheon,

Republic of Korea (South Korea)
:إلى
كوريا الجنوبية،  انشيون،  جو-  يونسو،  رو-اكاديمي، 23
TO:
23, Academy-ro , Yeonsu-gu, Incheon, South
Korea

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
120790 , 120789 , 120788 , 121057 , 121058 ,
121059
In Class 28,25,18,28,25,18

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
, 121058 , 121057 , 120788 , 120789 , 120790
121059
28,25,18,28,25,18في الصنف
قد غير عنوانه

Has changed his addres

From:
P.O.Box 1809, New York, New York 10156-

:من
 الواليات،1809 - 10 156  نيويورك، نيويورك،1809 ب.ص
المتحدة االمريكية

1809, USA
:إلى
، نيويورك، ار دي فلور3 ، تي اتش ستريت39  ويست42
 الواليات المتحدة االمريكية،10018

TO:
42 West 39th Street, 3rd Floor, New York,
10018, United States of America

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
121343

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
121343
5في الصنف

In Class 5

قد غير عنوانه

Has changed his addres

From:
A Japanese Company ,6-7 ,Minami-Hommachi

:من
 كو- تشو، تشوم- 1  هوماشي- ماينامي، 7-6، شركة من اليابان
 اليابان، اوساكا،

1-Chome, Chuo-Ku, Osaka, Japan
:إلى
 اليابان،كو اوساكا- كيتا، تشومي- 3  ناكانوشيما4-2
TO:
2-4 Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka,
Japan

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
121595

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
121595

In Class 39

39في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه
:من
 هولندا، غرافينهاج- إتش دبليو اس2593 71 أنا فان ساكسنالن

From:
Anna

van

Saksenlaan

71

2593HW

's-

Gravenhage The Netherlands
:إلى
 هولندا،  الهاي2511- دي بيه، 107 تورفماركت
TO:
Turfmarkt

107

,

DP-2511

The

Hague,

Netherlands

مسجل العالمات التجارية
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم ()33
لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات
األرقام التالية:
121745

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
121745

في الصنف1

In Class 1

قد غير عنوانه
من:
 5غاريت ماونتين بالزا ,ودالند بارك ,نيوجيرسي ,07424
الواليات المتحدة االمريكية

Has changed his addres

From:
5 Garret Mountain Plaza, Woodland Park, New
Jersey 07424, USA

إلى:
 504كارنيجي سينتر  ،برينستون  ،ان جيه  ، 08540الواليات
المتحدة االمريكية

TO:
504 Carnegie Center , Princeton , NJ 08540 ,
USA
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
121785 , 121783

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
121783 , 121785
18,25في الصنف

In Class 18,25

قد غير عنوانه

Has changed his addres

:من
فرنسا، باريس75008  رو ماربوف31

From:
31 rue Marbeuf 75008 Paris,France

TO:
120 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris
–France

:إلى
 باريس75008 ، رو دو فاوبورج سينت هونور120
فرنسا
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
121879

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
121879

In Class 33

33في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه

From:
General Del Canto 105,
Providencia, Santiago, Chile

Oficina

n912,

To:
Fundo Los Vascos, Camino a Pumanque
Peralillo, VI Region Chile

:من
 سانتياغو، بروفيدانسيا،912  اوفيسينا ان،105 جنرال ديل كانتو
تشيلي
:إلى
، في آي ريجين، كامينو أيه بومانكيو بيراليو،فوندو لوس فاسكوس
تشيلي

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
121884

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
121884
3في الصنف

In Class 3

قد غير عنوانه

Has changed his addres

:من
 فرنسا،باريس75015، رو بيكليت،19

From:
19 rue peclet,75015 Paris, France

:إلى
 بيالنكورت فرنسا- بولوني92100 ، رو داغويسو127

To:
127 rue d’Aguesseau,
Billancourt, France

92100

Boulogne-

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
122177 , 122178

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
122178 , 122177
36,36في الصنف

In Class 36,36

قد غير عنوانه

Has changed his addres

:من
 نويى سور سين فرنسا92200 , ريو انسيل8  ايه2

From:
2 a 8 Rue Ancelle 92200 NEUILLY SUR
SEINE FRANCE

:إلى
 فرنسا،  بوتو92800 ،  كواي دي ديون بوتون34-33
TO:
33-34 Quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux,
France
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
122226 , 122225

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
122225 , 122226
10,5في الصنف

In Class 10,5

قد غير عنوانه

Has changed his addres

From:
8890 South Matlack Street, West Chester, PA

:من
,19382  بي ايه, ويست تشيستر, ساوث ماتالك ستريت8890
الواليات المتحدة االمريكية

19382, USA
إلى
 الواليات،19382  بيه ايه،  ويست تشيستر، ليناب رود1333
المتحدة االمريكية

TO:
1333 Lenape Road , West Chester, PA
19382,United States of America
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
122295

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
122295

In Class 10

10في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه
:من
) سويسرا ( سي اتش، لوغانو6900 ،13 فيا فيروسيو بيلي

From:
Via

Ferruccio

pelli

13,

6900

Lugano,

Switzerland (CH)
:إلى
 سويسرا،  غيوبياسكو6512 ، 25 فيا إندستري
TO:
Via Industrie 25 , 6512 Giubiasco, Switzerland
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
122569

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
122569

In Class 29

29في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه
:من
 سانت مارتن بيللي روش – فرنسا71118

From:
71118 SAINT MARTIN BELLE ROCHE
FRANCE

:الى
، سينت مارتن بيل روش71118 ،906 روت ديبارتمنتتال102
فرنسا

To:
102 Route Departementale 906, 71118 SAINT
MARTIN BELLE ROCHE, France
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
123277

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
123277
3في الصنف

In Class 3

قد غير عنوانه

Has changed his addres

 فرنسا،  بولوني بيالنكورت92100،  افنيو ايميل زوال،33

From:

33 Avenue Emile Zola, 92100 Boulogne
Billancourt France
TO:

:إلى
 فرنسا، ماسي91300 ، شارع باريس93

93 Avenue de Paris, 91300 MASSY,France
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية

By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
123281 , 121988 , 118590

118590 , 121988 , 123281
35,36,41في الصنف

In Class 35,36,41

قد غير عنوانه

Has changed his addres

:من
 المملكة المتحدة،اتش اتش. آر4  لندن اي سي،لورنس باونتني هيل

From:
Laurence Pountney Hill, London EC4R 0,HH,
United Kingdom

:إلى
انجلترا، أيه جي7 آر2  لندن إي سي،  أينجل كورت1
TO:
1 Angel Court , London , EC2R 7AG , England
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
123997

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
123997

In Class 34

34في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه

From:
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,

:من
,19808 ديالوير, ويلمنجتون,300  سويت, سنترفيل رود2711
الواليات المتحدة االمريكية

Delaware 19808, United States of America
:إلى
 دي إي،  ويلمنغتن، 100  سويت،  ليتل فولز درايف251
 الواليات المتحدة االمريكية، 19808-1674

TO:
251 Little Falls Drive , Suite 100, Wilmington,
DE 19808-1674, United States of America
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
123998

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
123998

In Class 34

34في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه

From:
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,

:من
,19808 ديالوير, ويلمنجتون,300  سويت, سنترفيل رود2711
الواليات المتحدة االمريكية

Delaware 19808, United States of America
:إلى
 دي إي،  ويلمنغتن، 100  سويت،  ليتل فولز درايف251
 الواليات المتحدة االمريكية،19808-1674

TO:
251 Little Falls Drive , Suite 100 , Wilmington,
DE 19808-1674, United States of America

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
124155

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
124155

In Class 31

31في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه
:من
 بلجيكا، ترويدن- سنت3800 ،82 مونتيناكينويج

From:
Montenakenweg 82,3800

Sint

-

Truiden,

Belgium
: إلى
 بلجيكا، ترويدن- سنت3800 ،800 مونتيناكينويج
TO:
Montenakenweg 800,3800 Sint - Truiden,
Belgium

مسجل العالمات التجارية
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم ()33
لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات
األرقام التالية:
124552 , 124937 , 124936

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
124936 , 124937 , 124552

في الصنف43,43,30

In Class 43,43,30

قد غير عنوانه
من:
ون ماكدونالدز بالزا ,أوك بروك ,ايللينوي  60523الواليات
المتحدة االميركية

Has changed his addres

From:
One Mcdonald's Plaza, Oak Brook, Illinois
60523, U.S.A.

إلى
 110ان .كاربنتر ستريت ،شيكاغو  ،آي ال  ، 60607الواليات
المتحدة االميركية

TO:
110 N. Carpenter Street, Chicago, IL 60607
U.S.A.

مسجل العالمات التجارية
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم ()33
لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات
األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
124620

124620
في الصنف41

In Class 41

قد غير عنوانه

Has changed his addres

من:
 23182ارويو فيستا ،رانشو سانتا مارجيريتا ،كاليفورنيا 92688
 ، 2620-الواليات المتحدة االمريكية

From:
23182 Arroyo Vista, Rancho Santa Margarita,
California 92688 - 2620, United States

إلى:
 9127اس جامايكا ستريت  ، 400#إنجلوود كولورادو ، 80112
الواليات المتحدة االمريكية

TO:
9127 S Jamaica Street #400 , Englewood CO
80112 , USA
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
125901 , 125896

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
125896 , 125901
30,30في الصنف

In Class 30,30

قد غير عنوانه

Has changed his addres

From:
2 Senoko South Road , Super Industrial

:من
758096 ، سوبر اندستريال بلدنغ، سينوكو ساوث رود2
سنغافورة

Building, Singapore 758096
:إلى
 سنغافورة638568  سوبر جروب بلدنغ، 2  تواس لينك30
TO:
30

Tuas

Link

2,Super

Group

Building

,Singapore 638568

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
128743 , 128746 , 128744 , 129076 , 128745

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
128745 , 129076 , 128744 , 128746 , 128743
2,42,7,20,40في الصنف

In Class 2,42,7,20,40

قد غير عنوانه

Has changed his addres

From:
1105 N. Market Street, Suite 619 Wilmington,

:من
 دالوير، ويلمنغتون619  سوت، ماركت ستريت. إن1105
 الواليات المتحدة األمريكية19801

DE 19801 United States of Ameica
:إلى
15212 بنسلفانيا، بيتسبرغ، تو نورث شور سنتر
الواليات المتحدة األمريكية

TO:
Two North Shore Center
Pittsburgh,Pennsylvania 15212 United States of
America

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
128855 , 128856 , 128857

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
128857 , 128856 , 128855
35,38,41في الصنف

In Class 35,38,41

قد غير عنوانه

Has changed his addres

:من
 الواليات المتحدة االمريكية، ان واي، نيويورك، ايتث افنيو825

From:
825 Eighth Avenue, New York,NY, United
States Of America

:إلى
، 10036  نيويورك،  نيويورك،  إن دي ستريت42  ويست151
الواليات المتحدة األمريكية

TO:
151 West 42nd Street , New York , New York
10036 , United States of America

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
19029 , 23191 , 23192 , 136678

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
136678 , 23192 , 23191 , 19029
33,33,33,33في الصنف

In Class 33,33,33,33

قد غير عنوانه

Has changed his addres

:من
فرنسا،  باريس75016 ،  يونيس- باليس دي ايتاتس،12

From:

12, place des Etats-Unis,75016 Paris,France

:إلى

 فرنسا-  باريس75008 –  كو بول ريكار5

TO:

5 Cous Paul Ricard – 75008 Paris -France
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
80236 , 80237 , 137396

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
137396 , 80237 , 80236
19,17,19في الصنف

In Class 19,17,19

قد غير عنوانه

Has changed his addres

:من
 فرنسا، بريه- لوفالوا92300  شارع بودان35

From:
35 rue Baudin 92300 Levallois- Perret, France

:إلى
 فرنسا،  سوريسن92150 ،  كواي جاليني24
TO:
24 Quai Gallieni , 92150 Suresnes , France

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
137691 , 137690 , 137689

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
137689 , 137690 , 137691
42,40,1في الصنف

In Class 42,40,1

قد غير عنوانه

Has changed his addres

From:
Olympia Towers - Salmiya, Ras Al-Ard - Block
2,Salem Al-Mubarak Street, PO Box 4733 Safat
13048, Kuwait
To:
Block 12, Building: 900011, Central Ahmadi,
P.O. Box 100 – Ahmadi 61001, Kuwait

:من
 شارع سالم،2 بلوك-  رأس االرض، السالمية-اولمبيا تاورز
 الكويت13048، الصفاة4733  ب. ص، المبارك
:الى
 صندوق بريد، سينترال احمدي،900011 : بيلدينغ،12 بلوك
 الكويت،61001  – احمدي100

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
137424 , 138868 , 137427 , 137425 , 164527 ,
164528 , 164529 , 164530 , 164537 , 164538 ,
164539 , 164540 , 164541 , 164542 , 164543 ,
164544 , 170078 , 168756 , 171290 , 171310 ,
171306 , 171305 , 171312
In
Class
38,9,39,42,9,35,36,38,39,42,9,35,36,38,39,42,3
5,9,9,35,36,38,42
Has changed his addres

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
, 164527 , 137425 , 137427 , 138868 , 137424
, 164538 , 164537 , 164530 , 164529 , 164528
, 164543 , 164542 , 164541 , 164540 , 164539
, 171310 , 171290 , 168756 , 170078 , 164544
171312 , 171305 , 171306
في الصنف
38,9,39,42,9,35,36,38,39,42,9,35,36,38,39,42,35,9,
9,35,36,38,42
قد غير عنوانه

From:
1455 Market Street, 4th FloorSan Francisco,

:من
 كاليفورنيا، سان فرنسيسكو، ماركت ستريت الطابق الرابع1455
 الواليات المتحدة االمريكية،94103

California 94103 United States of America
:إلى
،94158  كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، ثيرد ستريت1515
الواليات المتحدة االمريكية

TO:
1515 3rd Street, San Francisco, California
94158, United States of America

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم ()33
لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات
األرقام التالية:
, 145981 , 142260 , 140265 , 140266 , 121389
151951 , 151950
في الصنف5,5,42,5,5,44,44

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
121389 , 140266 , 140265 , 142260 , 145981 ,
151950 , 151951
In Class 5,5,42,5,5,44,44

قد غير عنوانه
من:
 14كامبريدج سنتر ,كامبريدج ,ام ايه  ،02142الواليات المتحدة
االمريكية

Has changed his addres

From:
Cambridge,MA

Center,

Cambridge

14

02142,U.S.A.
إلى:
 225بيني ستريت ،كامبردج ،ماساشوسيتس  ، 02142الواليات
المتحدة االمريكية

TO:
225 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142, USA

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
141409 , 140983 , 140984 , 141223 , 140952 ,
154940 , 168605
In Class 34,34,34,34,34,34,34

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
, 140952 , 141223 , 140984 , 140983 , 141409
168605 , 154940
34,34,34,34,34,34,34في الصنف
قد غير عنوانه

Has changed his addres

:من
 جمهورية ارمينيا22  شارع شاهاميريانير,0061 , بريفان.م

From:
Postal Code 0061, Yerevan, Shahamiryannery
22, Republic of Armenia

:إلى
 ادمينيستراتيف ديستركت اوف، هرانت فاردانيان ستريت22
 جمهورية ارمينيا،0061  يريفان،شينغافيت

TO:
22 Hrant Vardanyan Street, Administrative
District of Shengavit, Yerevan 0061, Republic
of Armenia

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
144100

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
144100

In Class 18

18في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه

From:
3rd Floor, 32 Dover Street, London , WIS 4NE

:من
 المملكة، ان اي4  اس1 دبليو، لندن، دوفر ستريت32 ، فلور3
المتحدة

, United kingdom
:إلى
 ان، المملكة المتحدة، لندن، هامبستيد هاي ستريت39/38  فلور1
 كيو اي1 3 دبليو

TO:
1st Floor 38/39 Hampstead High Street,
London, United Kingdom, NW3 1QE

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية

By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
144100

144100

In Class 18

18في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه

From:
Northdown House, 11- 21 Northdown Street,

:من
 المملكة، لندن، نورث داون ستريت21 - 11 ،نورث داون هاوس
 بي ان9 1  ان،المتحدة

London, United kingdom, N1 9BN
:إلى
 المملكة، جي ال5 14  اي،  لندن،  كناري وارف، كندا سكوير15
المتحدة

TO:
15 Canada Square, Canary Wharf, London, E14
5GL, UK

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
28151 , 37466 , 37476 , 94895 , 94896 , 114044
, 115779 , 115780 , 118251 , 123093 , 130447 ,
131665 , 131663 , 135245 , 135246 , 135352 ,
137035 , 136647 , 138093 , 138094 , 141010 ,
141809 , 142359 , 142358 , 142776 , 142962 ,
144500 , 146350 , 146351 , 149579 , 149582 ,
149577 , 149573 , 149570 , 154295 , 154294 ,
154287 , 154291 , 154290 , 154289 , 154288 ,
155640 , 155641 , 156054 , 155643 , 155642 ,
155647 , 155646 , 156050 , 159229
In
Class
9,9,16,9,9,35,9,9,9,9,9,14,14,36,36,9,41,41,12,1
2,34,34,9,14,9,9,9,14,28,9,6,2,3,45,18,18,39,42,
38,37,28,25,38,42,28,9,9,9,10,9
Has changed his addres

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
, 114044 , 94896 , 94895 , 37476 , 37466 , 28151
, 130447 , 123093 , 118251 , 115780 , 115779
, 135352 , 135246 , 135245 , 131663 , 131665
, 141010 , 138094 , 138093 , 136647 , 137035
, 142962 , 142776 , 142358 , 142359 , 141809
, 149582 , 149579 , 146351 , 146350 , 144500
, 154294 , 154295 , 149570 , 149573 , 149577
, 154288 , 154289 , 154290 , 154291 , 154287
, 155642 , 155643 , 156054 , 155641 , 155640
159229 , 156050 , 155646 , 155647
في الصنف
9,9,16,9,9,35,9,9,9,9,9,14,14,36,36,9,41,41,12,12,3
4,34,9,14,9,9,9,14,28,9,6,2,3,45,18,18,39,42,38,37,
28,25,38,42,28,9,9,9,10,9
قد غير عنوانه

From:
1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014,

:من
 الواليات المتحدة،95014  كاليفورنيا، كالبيرتينو، انفينيت لوب1
االمريكية

United States of America
:إلى
 الواليات، 95014  كاليفورنيا، كوبرتينو، وان أبل بارك واي
المتحدة االمريكية

TO:
One Apple Park Way , Cupertino , California
95014 , United States of America

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية

By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
146776

146776

In Class 34

34في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه

From:
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,

:من
،19808  ديالوير، ويلمنجتون،300  سويت، سنترفيل رود2711
الواليات المتحدة االمريكية

Delaware 19808, United States Of America
:إلى
1674  دالوير،  ويلمنغتون، 100  ليتل فولز درايف سويت251
 الواليات المتحدة االمريكية، 19808 -

TO:
251 Little Falls Drive , Suite 100 Wilmington ,
United States of America

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم ()33
لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات
األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
153575 , 153576 , 153580 , 153581 , 153583 ,
153690 , 153590 , 153591 , 153689 , 153572 ,
153577 , 153578 , 153579
In Class 18,35,9,18,25,9,25,18,35,35,35,9,9

, 153583 , 153581 , 153580 , 153576 , 153575
, 153572 , 153689 , 153591 , 153590 , 153690
153579 , 153578 , 153577
في الصنف18,35,9,18,25,9,25,18,35,35,35,9,9
قد غير عنوانه

Has changed his addres

من:
 6550كاتيال افينيو ،سايبريس ،كاليفورنيا  90630،الواليات
المتحدة االميركية

From:
6550 Katella Avenue, Cypress, CA 90630,
USA

إلى:
 1588ساوث كوست درايف  ،كوستا ميسا  ،كاليفورنيا ، 92626
الواليات المتحدة االميركية

TO:
1588 South Coast Drive , Costa Mesa ,
California 92626 USA

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم ()33
لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات
األرقام التالية:
, 156380 , 156378 , 156483 , 159466 , 156482
159467 , 156484
في الصنف35,35,39,35,35,39,39

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
156482 , 159466 , 156483 , 156378 , 156380 ,
156484 , 159467
In Class 35,35,39,35,35,39,39

قد غير عنوانه
من:
 4333أمون كارتر بوليفارد ،فورت وورث ،تكساس ،76155
الواليات المتحدة االميركية

Has changed his addres

From:
4333 Amon Carter Boulevard, Fort Worth,
Texas 76155 USA

إلى:
 1سكايفيو درايف ام دي  8بي  503فورت وورث  ،تكساس
 76155الواليات المتحدة االميركية

TO:
1 Skyview Drive, MD 8B503, Fort Worth,
TEXAS 76155, U.S.A.

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم ()33
لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات
األرقام التالية:
158273

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
158273

في الصنف43

In Class 43

قد غير عنوانه

Has changed his addres

من:
 4333أمون كارتر بوليفارد ،فورت وورث ،تكساس ،76155
الواليات المتحدة االميركية

From:
4333 Amon Carter Boulevard, Fort Worth,
Texas 76155 USA

إلى
 1سكايفيو درايف ام دي  8بي  503فورت وورث ،تكساس
 76155الواليات المتحدة االميركية

TO:
,MD8B503,Fort

Drive

Skyview

1

Worth,TEXAS 76155,U.S.A

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
163790

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
163790

In Class 11

11في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه
:من
 اإلسكندرية مصر, المنتزة, خورشيد,شارع الكس مصر

From:
Alex Misr road, Khorshid, Montaza, Alexandria
Egypt

: إلى
 مصر358 خورشيد اإلسكندرية ص ب
TO:
Khorshild Alexandria PO Box 358 Egypt

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
163845

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
163845

In Class 19

19في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه
:من
 اإلسكندرية مصر, المنتزة, خورشيد,شارع الكس مصر

From:
Alex Misr road, Khorshid, Montaza, Alexandria
Egypt

: إلى
 مصر358 خورشيد اإلسكندرية ص ب
TO:
Khorshild Alexandria PO Box 358 Egypt

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
164288 , 164283 , 164282 , 164309 , 164310 ,
170338
In Class 10,10,10,10,10,10

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
, 164310 , 164309 , 164282 , 164283 , 164288
170338
10,10,10,10,10,10في الصنف
قد غير عنوانه

Has changed his addres

:من
 اليابان، ايشي،شي- ناغويا،كو- مورياما،شو-واكيتا1703

From:
1703 Wakita-cho, Moriyama-ku, Nagoya-shi,
Aichi, Japan

:إلى
 اليابان0071-489  ايتشي،شي- سيتو، تشو- اكاتسوكي، 100-3
TO:
3-100, Akatsuki-cho, Seto-shi, Aichi 489-0071
Japan

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
164623

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
164623

In Class 12

12في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه
:من
، 8410-108  طوكيو، كو-  ميناتو، تشوم- 5 ، شيبا،8-33
اليابان

From:
33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo 1088410 Japan
TO:
1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, Tokyo
108-8410, Japan

:إلى
،8410-108  طوكيو،كو- ميناتو،تشوم-3  شيباورا،21-1
اليابان

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
166212 , 166262 , 166319 , 166191 , 166265 ,
166264
In Class 18,25,18,25,35,35

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
, 166265 , 166191 , 166319 , 166262 , 166212
166264
18,25,18,25,35,35في الصنف
قد غير عنوانه

Has changed his addres

:من
 إيطاليا، ميالنو20122 ،17 فيا سان مارتينو

From:
VIA SAN MARTINO 17, 20122 MILANO,
ITALY

: إلى
 إيطاليا،  ميالتو20139 ، 10 فيا بريفاتا ايركول ماريلي
TO:
VIA PRIVATA ERCOLE MARELLI 10,
20139 MILANO , Italy

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية

By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
172293

172293
4في الصنف

In Class 4

قد غير عنوانه

Has changed his addres

:من
 كالوغا ريجين249032- أر يو، أوبنينسك،75 كايفسكوي شوسي
روسيا،

From:
Kievskoye Shosse, 75, Obninsk, RU-249032
Kaluga region, Russia

:إلى
،  كالوغا ريجين249032- أر يو، أوبنينسك،57كايفسكوي شوسي
روسيا

TO:
Kievskoye Shosse, 57, Obninsk, RU-249032
Kaluga region, Russia

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
172306

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
172306

In Class 34

34في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه

From:
Qianhai Complex A201, Qianwan Road 1,

:من
 تشيانهاي،1  تشيوانوان رود،201 تشيانهاي كومبليكس ايه
 الصين، شنتشن،هونج كونج كوابوريشن زون-شنتشن

Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation
Zone, Shenzhen, China

:إلى
،.  نانهوان أفينيو،.  ديانليان تيكنولوجي بلدنغ،  بي.  بلدنغ، 201
،  غوانغمينغ ديستريكت،  ماتيان ستريت، ماشانتو كوميونيتي
 الصين، شنتشن

TO:
201, Bldg .B, Dianlian Tech Bldg ., Nanhuan
Ave., Mashantou Community, Matian Street,
Guangming District , Shenzhen CHINA

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

402

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
173048 , 173047 , 174347 , 173051 , 173049 ,
173050
In Class 38,35,9,37,41,42

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
, 173049 , 173051 , 174347 , 173047 , 173048
173050
38,35,9,37,41,42في الصنف
قد غير عنوانه

Has changed his addres

:من
 فرنسا، باريس75015 ، رو باالرد70

From:
70 Rue Balard, 75015 Paris, FRANCE

إلى
 فرنسا، ايسي ليه مولينو92130 ، بوليفارد جالييني32
TO:
32

Boulevard

Gallieni,

92130

Issy

Les

Moulineaux, France

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law
No. (33) of 1952 and its amendments, I
hereby declare that the owner of the
following trademarks No.:
173188

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
173188

In Class 41

41في الصنف

Has changed his addres

قد غير عنوانه

From:

:من
 األردن- اربد

Irbid- Jordan
إلى
 االردن25110  عمان70 ب.عمان – الجبيهة ص
TO:
Amman - AL_Jubaiha P.O.Box 70 Amman
25110 Jordan

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم
( )33لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات
التجارية ذوات األرقام التالية:
١١٧٩٠٣

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
117903

في الصنف 30

In Class 30

قد غير عنوانه

Has changed his addres

من:
 ١٤٨٤١نورث داالس بارك واي ،داالس ,تكساس
 ،٧٥٢٥٤الواليات المتحدة االمريكية

From:
14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas 75254,
USA

إلى :
 ٧١٠٠كوربوريت درايف ،بالنو ،تي اكس ،٧٥٠٢٤
الواليات المتحدة االمريكية

TO:
7100 Corporate Drive, Plano, TX 75024 USA

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

405

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of
Trademark Owner's Address Amendments
By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
61168, 60700, 61169, 61174, 60702, 61216, 60706,
60705

 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
:التجارية ذوات األرقام التالية
,61216 ,60702 ,61174 ,61169 ,60700 ,61168
60705 ,60706
:في األصناف

In Classes:

,5 ,21 ,41 ,10 ,42 ,35 ,9 ,3

3, 9, 35, 42, 10, 41, 21, 5,

قد غير عنوانه

Has changed his addres
From:
New Horizons Court, Brentford, Middlesex TW8
9EP,United Kingdom
TO:
980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8
9GS United Kingdom

:من
8  ميدلسيكس تي دبليو، برينتفورد،نيو هوريزونز كورت
المملكة المتحدة،اي بيه9
:إلى
8  ميدلسيكس تي دبليو، برينتفورد، جريت ويست رود980
المملكة المتحدة،جي إس9

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark's Owner's Name and Address

إعالن
تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

Change
By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية

3709 , 3710 , 3711 , 3712 , 3713 , 3714 , 3715 ,
37184 , 37185 , 83764 , 83763 , 85780 , 83766 ,
83767 , 83768 , 83762 , 83765
In
Class
24,17,1,19,29,2,18,16,16,9,12,32,12,7,32,7,9
Has changed his name & Adress

, 3715 , 3714 , 3713 , 3712 , 3711 , 3710 , 3709
, 83766 , 85780 , 83763 , 83764 , 37185 , 37184
83765 , 83762 , 83768 , 83767
في الصنف
24,17,1,19,29,2,18,16,16,9,12,32,12,7,32,7,9
قد غير اسمه و عنوانه

From:
MITSUBISHI SHOJI KAISHA LIMITED
6-3,Marunouchi 2- chome, Chiyoda- Ku, Tokyo
Japan

: من

 ليمتد،ميتسوبيشي شوجي كايشا
. اليابان، طوكيو، كو- شيودا، شوم-2 ، مارونوشي6-3
:الى

TO:

Mitsubishi Corporation
3-1, Marunouchi 2-chome, chiyoda-Ku, Tokyo,
Japan

ميتسوبيشي كوربوريشن
.  اليابان،  طوكيو، كو- شيودا، تشوم- 2  مارونواوتشي، 1-3

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark's Owner's Name and Address

إعالن
تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

Change
By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
16942

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
16942
29في الصنف

In Class 29

قد غير اسمه و عنوانه

Has changed his name & Adress

: من

From:

.بريبا رادوس اليمينتوس اس ايه
. برشلونة اسبانيا08209-  اي،38 جوسيب تاراديالس

PREPARADOS ALIMENTICIOS, S. A
JOSEP TARRADELLAS 38, E-08029
BARCELONA SPAIN .

:الى

TO:

 اس ايه،ذا جي بي فودز
 اسبانيا، لوسبيتاليت دي يوبريغات08902 ،42 بالزا يوروبا

The GB FOODS,SA
Plaza Europa 42, 08902 L'Hospitalet de
Llobregat, Spain

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark's Owner's Name and Address

إعالن
تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

Change
By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
17778

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
17778
33في الصنف

In Class 33

قد غير اسمه و عنوانه

Has changed his name & Adress

: من

From:

.ايه.بيه. ميالنو اس- دافيد كمباري
. ايطاليا،20121  ميالنو،27،فيا فليبو توراتي

Davide Campari - Milano S.p.A.
Via Filippo Turati , 27, 20121 Milan, Italy .

:الى

TO:

.في. ميالنو ان- دافيد كمباري
 هولندا،  بي زد ) أمستردام1017( 420 هيرينجرات

Davide Campari - Milano N.V.
Herengracht 420 ( 1017 BZ) AMSTERDAM,
The Netherlands

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark's Owner's Name and Address

إعالن
تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

Change
By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
23203

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
23203
33في الصنف

In Class 33

قد غير اسمه و عنوانه

Has changed his name & Adress

: من

From:

روبرت جيراود أس أيه أس
، كوبزاك-  دو- أندريه- سانت33240 ،دوماين دو لويساو
.فرنسا

Robert Giraud SAS
Domaine de Loiseau, 33240 Saint- André-deCubzac, France .

:الى

TO:

 كالفيت أس أيه أس-دولونغ
 فرنسا، النديراس33720 ، روت دو كودانيس1925

Dulong-Calvet SAS
1925 Route de Coudannes, 33720 Landiras,
France

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark's Owner's Name and Address

إعالن
تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

Change
By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية

29568 , 29573

29573 , 29568

In Class 12,12

12,12في الصنف
قد غير اسمه و عنوانه

Has changed his name & Adress

: من

From:

KIA MOTORS CORPORATION
992-28, SIHEUNG-DONG, GURO-KU SEOL KOREA .

كيا موتورز كوربوريشن
. كوريا,كو سيئول-  جورو,دونغ-  سايهونغ, 992-28
:الى

TO:

Kia Corporation
12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul South Korea

كيا كوربوريشن
. كوريا الجنوبية، سيؤول، جو- سيوكو،رو- هيوليانج،12

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark's Owner's Name and Address

إعالن
تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

Change
By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
35051

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
35051
14في الصنف

In Class 14

قد غير اسمه و عنوانه

Has changed his name & Adress

: من

From:

TITAN INDUSTRIES LIMITED
3 SIPCOT INDUSTRIAL COMPLEX HOSUR
635126 INDIA .

تيتان اندستريس ليمتد
. الهند635126  سيبكوت اندستريال كومباني هوسير3
:الى

TO:

TITAN COMPANY LIMITED
'Integrity' No.193, Veerasandra, Electronics City
P.O., Off Hosur Main Road, Bangalore-560 100,
India

تايتان كومباني ليمتد
.أو. إليكترونيكس سيتي بيه، فيراساندرا،193 انتيجريتي رقم
 الهند،100 560-بانغالور،أوف هوسور مين رود

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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إعالن
تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

Notification of
Trademark's Owner's Name and Address
Change

استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم ()33
لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات
األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
36869

36869
في الصنف30

In Class 30

قد غير اسمه و عنوانه

Has changed his name & Adress

من :

صب واي أي بي ،انك.
 700إس .رويال بونسيانا بلفد ،.سويت  500ميامي سبرينجز إف
إل  ،33166الواليات المتحدة االمريكية .

From:

Subway IP Inc.
700 S. Royal Poinciana Blvd., suite 500 Miami
Springs, FL 33166, USA .

الى:

TO:

صب واي آي بيه ال ال سي
 8400ان دبليو  36اس تي .اس تي اي ، 530 .دورال ،اف ال
 ،33166الواليات المتحدة االمريكية.

Subway IP LLC
8400 NW 36th St. Ste. 530, Doral, FL 33166,
U.S.A.

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark's Owner's Name and Address

إعالن
تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

Change
By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
56042 , 56041

56041 , 56042

2,3في الصنف

In Class 2,3

قد غير اسمه و عنوانه

Has changed his name & Adress

: من

From:

The Armor All/STP Products Company
39 Old Ridgebury Road, Danbury, Connecticut
United Sates of America (U.S.A) .

 اس تي بيه بروداكتس كومباني/ذا ارمور اول
 كونيكتيكت الواليات المتحدة، دانبوري، اولد ريدجبوري رود39
.االمريكية
:الى

TO:

ENERGIZER AUTO ,INC.
44 Old Ridgebury Road, Danbury, Connecticut
06810, U.S.A

.انك،اينرجايزر اوتو
،06810  كونيكتيكت، دانبوري، اولد ريدجبوري رود44
.الواليات المتحدة االمريكية

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

414

Notification of
Trademark's Owner's Name and Address

إعالن
تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

Change
By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
72864

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
72864
29في الصنف

In Class 29

قد غير اسمه و عنوانه

Has changed his name & Adress

: من

From:

فروماجيري بيل
. فرنسا، باريس75008 ، ري دانجو4

FROMAGERIES BEL
4 RUE D'ANJOU , 75008 PARIS FRANCE .

 بي اي ال:الى
 فرنسا،  سيورين92150 ،  اليه دو لونشو2

TO:

BEL
2 allee de Longchamp , 92150 Suresnes
FRANCE

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark's Owner's Name and Address

إعالن
تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

Change
By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
79524 , 79535

79535 , 79524

4,1في الصنف

In Class 4,1

قد غير اسمه و عنوانه

Has changed his name & Adress

: من

From:

The Armor All/STP Products Company
39 Old Ridgebury Road, Danbury, Connecticut
United Sates of America (U.S.A) .

 اس تي بيه بروداكتس كومباني/ذا ارمور اول
 كونيكتيكت الواليات المتحدة، دانبوري، اولد ريدجبوري رود39
.االمريكية
:الى

TO:

ENERGIZER AUTO ,INC.
44 Old Ridgebury Road, Danbury, Connecticut
06810, U.S.A

.انك،اينرجايزر اوتو
،06810  كونيكتيكيت، دانبوري، اولد ريدجبوري رود44
.الواليات المتحدة االمريكية

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark's Owner's Name and Address

إعالن
تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

Change
By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
79540 , 61920

61920 , 79540

4,1في الصنف

In Class 4,1

قد غير اسمه و عنوانه

Has changed his name & Adress

: من

From:

The Armor All/STP Products Company
39 Old Ridgebury Road, Danbury, Connecticut
United Sates of America (U.S.A) .

 اس تي بيه بروداكتس كومباني/ذا ارمور اول
 كونيكتيكت الواليات المتحدة، دانبوري، اولد ريدجبوري رود39
.االمريكية
:الى

TO:

ENERGIZER AUTO ,INC .
44 Old Ridgebury Road ,Danbury Connecticut
06810 , U.S.A

.انك، اينرجايزر اوتو
،06810 دانبوري كونيكتيكيت، اولد ريدجبوري رود44
.الواليات المتحدة االمريكية

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark's Owner's Name and Address

إعالن
تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

Change
By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
90100 , 43557

43557 , 90100

3,3في الصنف

In Class 3,3

قد غير اسمه و عنوانه

Has changed his name & Adress

: من

From:

Clarins Fragrance Group
9 rue du Commandant Pilot, 92200 NEUILLY
SUR SEINE, France .

كالرينس فراغرانس جروب
.  فرنسا, نيويلي سور سين,92200 , رو دو كوماندانت بايلوت9
:الى

TO:

Azzaro Mugler Beauté
14 rue Royale, 75008 Paris, France

ازارو موغلر بيوتي
 فرنسا، باريس75008 ، رو رويال14

REGISTER OF TRADEMARKS

مسجل العالمات التجارية

418

إعالن
تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

Notification of
Trademark's Owner's Name and Address
Change

استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم ()33
لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات
األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
112740

112740
في الصنف5

In Class 5

قد غير اسمه و عنوانه

Has changed his name & Adress

من :

From:

تيرسيكا  ،انك
 2000سييرا بوينت بارك واي ،سويت ،400بريسبان  ،سي ايه
 94005الواليات المتحدة االمريكية.

Tercica,Inc
2000 Sierra Point Parkway, Suite 400,
Brisbance, CA 94005, USA .

الى:

ايبسن بايوفارماسوتيكلز،انك.
 106الين رود 4،فلور ،باسكينج ريدج ،ان جيه ،07920
الواليات المتحدة االمريكية.

TO:

Ipsen Biopharmaceuticals,Inc.
106 Allen Road , 4th Floor , Basking Ridge, NJ
07920,USA

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

419

Notification of
Trademark's Owner's Name and Address

إعالن
تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

Change
By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
115851 , 115850 , 115849

115849 , 115850 , 115851

6,17,19في الصنف

In Class 6,17,19

قد غير اسمه و عنوانه

Has changed his name & Adress

: من

From:

بي بي بي يونايتد كينغدوم ليمتد
2 3  كونتري سي في، بينلي بيزنيس بارك،سانت غوبين هاوس
. المملكة المتحدة، تي تي

BPB United Kingdom Limited
Saint- Gobain House, Binley Business Park,
Coventry CV3 2TT, UK .

:الى

TO:

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION
PRODUCTS UK LIMITED
Saint-Gobain House, East Leake,
Loughborough, Leicestershire LE12 6JU, United
Kingdom

جوبان كونستركشين برودكتس يو كيه ليمتد- سينت
12  ليسترشاير ال اي، لوفبرا، ايست ليك، جوبان هاوس- سينت
. المملكة المتحدة،  جيه يو6

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark's Owner's Name and Address

إعالن
تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

Change
By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
118461 , 118462

118462 , 118461

9,37في الصنف

In Class 9,37

قد غير اسمه و عنوانه

Has changed his name & Adress

: من

From:

ADT Services AG
Freier Platz 10 8200 Schaffhausen, Switzerland .

ايه دي تي سيرفيسيز ايه جي
.  سويسرا، شافهاوسين8200 10 فراير بالتز
:الى

TO:

ايه دي تي سيرفيسيز جي ام بي اتش
 نيوهوسن ايه ام8212 ،21 شتراسه-برونز-فيكتور فون
 سويسرا،ريهنفول

ADT Services GmbH
Victor von Bruns-Strasse 21,8212 Neuhausen
am Rheinfall,Switzerland

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark's Owner's Name and Address

إعالن
تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

Change
By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
119494

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
119494
7في الصنف

In Class 7

قد غير اسمه و عنوانه

Has changed his name & Adress

: من

From:

 باك اوتوماتيك باكتيليم اكباالج ماكناالري سانايي في- بيتا
تيكاريت ليمتد سيركيتي
- ارنافوتكوي84 :  رقم، يلدريم بييازيت كاد،اسالم بي ماه
. تركيا،  اسطنبول،جازيوسمانباسا

BETA-PAK Otomatik Paketleme Ambalaj
Makinalari Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi
Islam Bey Mah., Yildirim Beyazit Cad., No:
84,Arnavutkoy, Gaziosmanpasa/ Istanbul,
Turkey .

:الى

TO:

باك لماكينات التعبئة والتغليف األتوماتيكية الصناعية-شركة بيتا
التجارية المساهمة
اسطنبول أرناؤوت كوي محلة أناضولو شارع يلدريم بيازيت
. تركيا،72 :رقم

BETA-PAK OTOMATIK PAKETLEME
AMBALAJ MAKINALARI SANAYIVE
TICARET ANONIM SIRKETI
Istanbul ARNAVUTKOY ANADOLU MAH.
YILDIRIM BEYAZIT CAD.NO.72, Turkey

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark's Owner's Name and Address

إعالن
تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

Change
By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
119581 , 119580

119580 , 119581

1,17في الصنف

In Class 1,17

قد غير اسمه و عنوانه

Has changed his name & Adress

: من

From:

ستيرون يورب جي ام بي اتش
. سويسرا،8810 -  هورجين سي اتش،3 باشتوبيلستراسيه

Styron Europe GmbH
Bachtobelstrasse 3, Horgen CH -8810,
Switzerland .

:الى

TO:

ترينسيو يوروب جي ام بي اتش
 سويسرا،  هورجين8810-  سي اتش، 231 زوجيرشتراسيه

Trinseo Europe GmbH
Zugerstrasse 231 , CH-8810, Horgen,
Switzerland

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark's Owner's Name and Address

إعالن
تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

Change
By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
122147 , 117562 , 71218

71218 , 117562 , 122147

29,29,29في الصنف

In Class 29,29,29

قد غير اسمه و عنوانه

Has changed his name & Adress

: من

From:

TANIO, S.A.
C/NOTARIO RULL, 41-43205
REUS(TARRAGONA) SPAIN .

 ايه. اس،تانيو
.  رويز(تارراجونا) اسبانيا43205- 41 ،نوتاريو رول/سي

TO:

.يو.إل. بورخيس برانديد فودز إس:الى
. تاريغا(الردة) اسبانيا25300،إن/إس،جوزيب تريبات.أفدا

BORGES BRANDED FOODS ,S.L.U.
Avda.Josep Trepat,s/n,25300 TARREGA
(LLEIDA),Spain

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark's Owner's Name and Address

إعالن
تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

Change
By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
122274

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
122274
35في الصنف

In Class 35

قد غير اسمه و عنوانه

Has changed his name & Adress

: من

From:

. ليمتد،.جيجيانغ هونغوي سبالي تشاين كو

ZHEJIANG HONGWEI SUPPLY CHAIN
CO.,LTD
9th Floor, Jinzhou Building, Headquarters
Center, Yongkang City, Jinhua City, Zhejiang
Province, China .

، يونغكانغ سيتي، هيدكوارترز سينتر، جينتشو بيلدينغ، فلور9
. الصين، مقاطعة جيجيانغ،جينهوا سيتي
:الى

TO:

. ليمتد،.جيجيانغ هونغوي سبالي تشاين جروب كو

ZHEJIANG HONGWEI SUPPLY CHAIN
GROUP CO.,LTD.
No.888 Jiuzhou West Road, Yongkang
Economic Development Zone, Jinhua City,
Zhejiang Province, China

 يونغكانغ ايكونيميك ديفيلوبمنت، جينتشو ويست رود،888 رقم
.  الصين، مقاطعة جيجيانغ، جينهوا سيتي،زون

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark's Owner's Name and Address

إعالن
تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

Change
By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
122274

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
122274
35في الصنف

In Class 35

قد غير اسمه و عنوانه

Has changed his name & Adress

: من

From:

 ليمتد،.زهيجيانغ هونغوي اندستريال كو
، يونغ كانغ سيتي، هاردوير سيتي،اكسيزونغ ايست رود،280
.جمهورية الصين الشعبية، 321300،زهيجيانغ بروفنس

Zhejiang Hongwei Industrial Co., Ltd
280#, Xizhong East Road, Hardware City
Yongkang City, Zhejiang Province, 321300
P.R.Chine .

:الى

TO:

 ليمتد،.جيجيانغ هونغوي سبالي تشاين كو

ZHEJIANG HONGWEI SUPPLY CHAIN
CO.,LTD
9th Floor, Jinzhou Building, Headquarters
Center, Yongkang City, Jinhua City, Zhejiang
Province, China

، يونغكانغ سيتي، هيدكوارترز سينتر، جينتشو بيلدينغ، فلور9
. الصين، مقاطعة جيجيانغ،جينهوا سيتي

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark's Owner's Name and Address

إعالن
تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

Change
By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
122887 , 119264

119264 , 122887

29,29في الصنف

In Class 29,29

قد غير اسمه و عنوانه

Has changed his name & Adress

: من

From:

Fromageries Bel
16 Boulevard Malesherbes, 75008 Paris, France

TO:

BEL
2 allee de Longchamp ,Suresnes 92150,France

فروماجري بيل
. فرنسا، باريس75008 , بوليفارد مالزيرب16

 بيل:الى
. فرنسا,92150  سورسنيز,  الي دو لونغتشامب2

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark's Owner's Name and Address

إعالن
تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

Change
By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
138900 , 128451 , 124673 , 39375

39375 , 124673 , 128451 , 138900

30,30,30,30في الصنف

In Class 30,30,30,30

قد غير اسمه و عنوانه

Has changed his name & Adress

: من

From:

هيرشي شوكليت اند كونفيكشيونري كوربوريشن

Hershey Chocolate & Confectionery
Corporation
4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge,
Colorado 80033, United States of America .

 كولورادو، ويت ريدج،204  سويت، روب ستريت4860
. الواليات المتحدة االمريكية،80033
:الى

TO:

هيرشي شوكليت اند كونفيكشيونري ال ال سي
80021  سي أو، برومفليد،430  سويت، أريستا بليس8001
.الواليات المتحدة االمريكية

Hershey Chocolate & Confectionery LLC
8001 Arista Place, Suite 430, Broomfield,CO
80021 USA

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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Notification of
Trademark's Owner's Name and Address

إعالن
تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

Change
By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية

128398 , 128396 , 128397 , 153401 , 153403 ,
153402 , 158635 , 158658 , 158657 , 158656 ,
158655 , 158654 , 159881 , 161214 , 160586
In Class 42,9,35,9,35,25,35,25,9,35,25,9,35,9,9

, 153403 , 153401 , 128397 , 128396 , 128398
, 158656 , 158657 , 158658 , 158635 , 153402
160586 , 161214 , 159881 , 158654 , 158655
42,9,35,9,35,25,35,25,9,35,25,9,35,9,9في الصنف
قد غير اسمه و عنوانه

Has changed his name & Adress

: من

From:

START TODAY CO., LTD.
2-6-1 NAKASE, MIHAMA-KU, CHIBA-SHI,
CHIBA, JAPAN .

 ليمتد،.ستارت توداي كو
.  اليابان،  تشيبا،شي-  تشيبا، كو-  ميهاما،  ناكاسي2-6-1

:الى

TO:

.  انك، زوزو
،  تشيبا، شي-  تشيبا، كو-  اناجي،  تشو-  ميدوري، 16-15-1
اليابان

ZOZO , Inc
1-15-16 , Midori-cho, Inage-Ku, Chiba-shi,
Chiba, Japan

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark's Owner's Name and Address

إعالن
تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

Change
By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
129883

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
129883
6في الصنف

In Class 6

قد غير اسمه و عنوانه

Has changed his name & Adress

: من

From:

. انك،شورجوينت ميتلز
، وانداند تاونشيب، شارع وانداند،295 ،3  رقم،شركة من تايوان
. تايوان،913 بينغتانغ كونتري

Shurjoint Metals Inc.
A Taiwan Company, No.295, Sec 3, WanDan
Rd. WanDan Township Pingtung Country
913,Taiwan .

:الى

TO:

. آلبيرتس انتغريتد بايبينغ سيستمز ايه بيه ايه سي انك
 بينغتنغ،  واندان تاونشيب،.  واندان رود،3 .  سيك، 295 .نو
. تايوان، 913 كاونتي

Aalberts integrated piping systems APAC
No 295, Sec. 3, Wandan Rd., Wandan
Township, Pingtung County 913, Taiwan
(R.O.C.)

مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark's Owner's Name and Address

إعالن
تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

Change
By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
131927

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
131927
30في الصنف

In Class 30

قد غير اسمه و عنوانه

Has changed his name & Adress

: من

From:

SPICY LIQUID, INC.
a corporation organized and existing under the
laws of the State of Delaware;989 Sixth Avenue
City of New York State of New York 10018
United States of America .

. إنك،سبايسي ليكويد
 سيكسث989;شركة قائمة ومنظمة بموجب قوانين والية دالوير
 الواليات المتحدة10018 أفنيو مدينة نيويورك والية نيويورك
.االمريكية
:الى

TO:

 إل إل سي،سبايسي ليكويد
06902  والية كونيتيكت، دوك ستريت مدينة ستامفورد1

SPICY LIQUID, LLC
1Dock Street, City of Stamford, State of
Connecticut 06902

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

431

Notification of
Trademark's Owner's Name and Address

إعالن
تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

Change
By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية

24767 , 32841 , 39946 , 40535 , 50444 , 53679 ,
, 53679 , 50444 , 40535 , 39946 , 32841 , 24767
57213 , 70103 , 70500 , 71984 , 78595 , 94607 ,
, 94607 , 78595 , 71984 , 70500 , 70103 , 57213
96866 , 97425 , 107270 , 111057 , 110099 ,
, 110099 , 111057 , 107270 , 97425 , 96866
109706 , 110823 , 115249 , 117956 , 119031 ,
, 119031 , 117956 , 115249 , 110823 , 109706
124809 , 127728 , 130483 , 130484 , 130492 ,
, 130492 , 130484 , 130483 , 127728 , 124809
133450 , 133510 , 135231 , 135230 , 150812 ,
, 150812 , 135230 , 135231 , 133510 , 133450
151477 , 150974
150974 , 151477
In
Class
في الصنف
12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,1 12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,
2,12,12,37,9,38,12,12,12,16,28,35,12,12,12,37,3 12,12,37,9,38,12,12,12,16,28,35,12,12,12,37,37,1
7,12,35
2,35
Has changed his name & Adress
قد غير اسمه و عنوانه
: من

From:

KIA MOTORS CORPORATION
992-28, SIHEUNG-DONG, GURO-KU SEOL KOREA .

كيا موتورز كوربوريشن
. كوريا,كو سيئول-  جورو,دونغ-  سايهونغ, 992-28
:الى

TO:

Kia Corporation
12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul Republic of
Korea

كيا كوربوريشن
. كوريا، سيؤول، جو-  سيوكو، رو-  هيوليانج،12

مسجل العالمات التجارية
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إعالن
تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

Notification of
Trademark's Owner's Name and Address
Change

استنادا إلى المادة  26من قانون العالمات التجارية رقم ()33
لسنة  1952وتعديالته ،أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات
األرقام التالية:

By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

140265 , 140266

140266 , 140265

في الصنف5,42

In Class 5,42

قد غير اسمه و عنوانه

Has changed his name & Adress

من :

From:

بيوجين ايدك ام ايه انك
 222بيني ستريت ،كامبريدج ،ماساشوسيتس  ،02142الواليات
المتحدة االمريكية.

Biogen Idec MA Inc.
222 Binney Street, Cambridge,
MASSACHUSETTS 02142, USA .

الى:

بيوجين ام ايه انك.
 250بيني ستريت ،كامبردج ،ام ايه  ، 02142الواليات المتحدة
االمريكية.

TO:

Biogen MA Inc.
250 Binney Street, Cambridge, MA 02142, USA
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Notification of
Trademark's Owner's Name and Address

إعالن
تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

Change
By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
150795 , 150793 , 150796 , 150794 , 147320

147320 , 150794 , 150796 , 150793 , 150795

43,45,42,38,9في الصنف

In Class 43,45,42,38,9

قد غير اسمه و عنوانه

Has changed his name & Adress

: من

From:

. واتساب انك
، ماونتن فيو،219 -120  سويت، كاسترو ستريت650
. الواليات المتحدة األميركية،94041 كاليفورنيا

WhatsApp Inc.
650 Castro Street, Suite 120-219, Mountain
View, California 94041, United States of
America .

:الى

TO:

. واتساب ال ال سي
 الواليات،94025  كاليفورنيا، مينلو بارك، ويلو رود1601
.المتحدة األميركية

WhatsApp LLC
1601 Willow Road, Menlo Park, California
94025, United States of America
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Notification of
Trademark's Owner's Name and Address

إعالن
تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

Change
By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
154793

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
154793
16في الصنف

In Class 16

قد غير اسمه و عنوانه

Has changed his name & Adress

: من

From:

Cello Plastic Products Private Ltd
C-1/701 G-1/701 G-2/702 7th floor Lotus
Corporate Park Goregaon East 400 063 Mumbai
India .

سيلو بالستيك برودكتس برايفت ال تي دي
 سيفنث فلور لوتاس702 /2- جي701 /1 -  جي701 /1 -سي
. مومباي الهند063 400 كوربوريت بارك جوريجون ايست
:الى

TO:

BIC CELLO (INDIA) PRIVATE LIMITED
Plot No 711/1,2,3,4 Somnath Road
,Dabhel,Daman 396210 ,Dabhel,Daman,Daman
and Diu 396210,India

بيك تشيلو (الهند)برايفت ليمتد
دامان،دابهيل،طريق سومناث، 1،2،3،4/711 قطعة رقم
. الهند،396210، دامان ودلو،دامان، دابهيل،396210
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Notification of
Trademark's Owner's Name and Address

إعالن
تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

Change
By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
162704

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
162704
43في الصنف

In Class 43

قد غير اسمه و عنوانه

Has changed his name & Adress

: من

From:

شركة محمد واكرم زايد
. مقابل حلويات النجمة/ خلدا/ عمان

Mohammad & Akram Zaied Co
Amman /Khalda .

:الى

TO:

.Albadeel Alafdal for catering Co
Amman,4th circle,opposite the Kuwaiti Embassy

شركة البديل األفضل للطعام والشراب
عمان الدوار الرابع مقابل السفارة الكويتية
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Notification of
Trademark's Owner's Name and Address

إعالن
تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

Change
By virtue of section 26 of Trademark Law No.
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
declare that the owner of the following
trademarks No.:
168725

)33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات، وتعديالته1952 لسنة
:األرقام التالية
168725
10في الصنف

In Class 10

قد غير اسمه و عنوانه

Has changed his name & Adress

:من
From:
SK BIOLAND CO., LTD
59, Songjeongni 2-gil, Byeongcheon-myeon,
Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do,
31257, Republic of Korea

 ليمتد.أس كأي بيوالند كو
،جو- دونجنام،مييون- بيوتغشيون،جيل-2  سونغجيونني،59
 جمهورية كوريا،31257 ،دو-  تشونج تشيونجنام،سي-تشونان
. الجنوبية
:إلى

TO:
HYUNDAI BIOLAND CO., LTD.
22, Osongsaengmyeong 2-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbukdo 28162 Republic of Korea

. ليمتد،.هيونداى بيوالند كو
، هيونغديوك غو، أوسونغ يوب، رو2 أوسونغساينغميونغ
 جمهورية كوريا28162  شونغتشيونغباك دو،سي- شيونغجو
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Notification of
Trademark's Owner's Name and Address

إعالن
تغيير اسم وعنوان مالك العالمة التجارية

Change
By virtue of section 26 of Trademark Law No.
 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
(33) of 1952 and its amendments, I hereby
 أعلن بأن مالك العالمات، وتعديالته1952 ) لسنة33(
declare that the owner of the following
:التجارية ذوات األرقام التالية
trademarks No.:
،61888 ،61889 ،61887 ،61885 ،61886 ،61882
،61883 ،61884 ،63202 ،61881 ،61893 ،63423
61882, 61886, 61885, 61887, 61889, 61888, 63423, ،61891 ،61892 ،69480 ،61890 ،115970،
61893, 61881, 63202, 61884, 61883, 115970, ،86549 ،86350 ،62046 ،163844 ،163801
61890, 69480, 61892, 61891, 163801, 163844, 86383 ،86351
62046, 86350, 86549, 86351, 86383

In Classes:3, 9, 14, 18, 20, 25, 35, 42, 42, 35, 25, 20, 18, 14, 9,
3, 9, 18, 25, 9, 3, 14, 18, 25

Has changed his Name and address

-:في األصناف
،9 ،14 ،18 ،20 ،25 ،35 ،42 ،42 ،35 ،25 ،20 ،18 ،14 ،9 ،3
25 ،18 ،14 ،3 ،9 ،25 ،18 ،9 ،3

قد غير اسمه و عنوانه
:من
. ايه. بيه.جياني فيرزاتشي اس
 إيطاليا، ميالنو20121 ،38 فيا مانزوني

From:
GIANNI VERSACE S.P.A.
Via Manzoni 38, 20121 Milano, Italy

:إلى
.إل.أر.جياني فيرساتشي إس
 إيطاليا، ميالنو20124 ،4 بيازا لويجي إيناودي

TO:
GIANNI VERSACE S.R.L.
Piazza Luigi Einaudi 4, 20124 Milano, Italy
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Notification For
Trademark's goods/services Specification
By virtue of section 26 of the Trademarks Law No: (33) of
the year 1952 and its amendments I hereby declare that
the following specification will be made as for
Goods/Services of Trademark No. (66207) in class (43) to
be as follows :
Goods/ Services:
Providing food and drink in restaurants, cocktail lounges,
bars, brasseries, coffee shops and take-aways; hotel,
restaurant and canteen services; temporary accommodation, in
particular in hotels; operation of hotels, restaurants and
community facilities; catering; rental of meeting rooms;
organizing and realization of banquets; providing
accommodation and catering facilities as well as campground
facilities; kitchen services; ready food and ready drinks
supply for immediate consumption; operation, leasing and
rental of hairdressing, massage and beauty salons, saunas and
baths; design of packages, containers and dishes; rental of
containers, dishes and facilities for the hotel and restaurant
industry; engineer services for the building industry; services
of an architect, interior designer and landscape designer;
technical project planning, architectural consulting services.

إعالن
خدمات عالمات تجارية/تحديد بضائع
) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأنني سأدخل التعديالت التالية على بضائع، وتعديالته1952
) بحيث43( ) في الصنف66207( خدمات العالمة التجارية رقم/
: تصبح كما يلي
: الخدمات/البضائع
خدمات توفير الطعام والشراب في المطاعم وصاالت تناول شراب
الكوكتيل والحانات والمطاعم ذات األجواء المريحة والمقاهي والمطاعم
التي تقدم الوجبات التي يتم تناولها في الخارج؛ خدمات الفنادق والمطاعم
والمقاصف؛ خدمات اإلقامة المؤقتة وال سيما في الفنادق؛ خدمات تشغيل
الفنادق والمطاعم والمرافق المجتمعية؛ خدمات تقديم الطعام؛ خدمات
 خدمات تنظيم وإقامة المآدب؛ خدمات توفير،تأجير قاعات االجتماعات
،مرافق اإلقامة وتقديم الطعام وكذلك مرافق المخيمات؛ خدمات المطابخ
خدمات توريد األطعمة والمشروبات الجاهزة لالستهالك الفوري؛
خدمات تشغيل وتأجير واستئجار صالونات تصفيف الشعر والتدليك
والتجميل والساونا والحمامات؛ خدمات تصميم العبوات والحافظات
واألطباق؛ خدمات تأجير الحافظات واألطباق والمرافق الخاصة بصناعة
 خدمات المهندسين،الفنادق والمطاعم؛ خدمات المهندسين لصناعة البناء
المعماريين والمصممين الداخليين ومصممي المناظر الطبيعية؛ خدمات
. خدمات تقديم االستشارات المعمارية،التخطيط للمشاريع التقنية

: قد أصبحت مسجلة فقط

Is now limited to :
Providing food and drink in restaurants, cocktail lounges,
bars, brasseries, coffee shops and take-aways; hotel,
restaurant and canteen services; temporary accommodation, in
particular in hotels; operation of hotels, restaurants and
community facilities; catering; rental of meeting rooms;
organizing and realization of banquets; providing
accommodation and catering facilities as well as campground
facilities; kitchen services; ready food and ready drinks
supply for immediate consumption; operation, rental of
containers, dishes and facilities for the hotel and restaurant
industry;

خدمات توفير الطعام والش راب في المطاعم وصاالت تناول شراب
الكوكتيل والحانات والمطاعم ذات األجواء المريحة والمقاهي والمطاعم
التي تقدم الوجبات التي يتم تناولها في الخارج؛ خدمات الفنادق والمطاعم
والمقاصف؛ خدمات اإلقامة المؤقتة وال سيما في الفنادق؛ خدمات تشغيل
الفنادق والمطاعم والمرافق المجتمعية؛ خدمات تقديم الطعام؛ خدمات
 خدمات تنظيم وإقامة المآدب؛ خدمات توفير،تأجير قاعات االجتماعات
،مرافق اإلقامة وتقديم الطعام وكذلك مرافق المخيمات؛ خدمات المطابخ
خدمات توريد األطعمة والمشروبات الجاهزة لالستهالك الفوري؛
خدمات تأجير الحافظات واألطباق والمرافق الخاصة بصناعة الفنادق
والمطاعم؛
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Notification For
Trademark's goods/services Specification

إعالن
خدمات عالمات تجارية/تحديد بضائع

By virtue of section 26 of the Trademarks Law No: (33) of
the year 1952 and its amendments I hereby declare that
the following specification will be made as for
Goods/Services of Trademark No. (172260) in class (9) to
be as follows :

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأنني سأدخل التعديالت التالية على بضائع، وتعديالته1952
) بحيث9( ) في الصنف172260( خدمات العالمة التجارية رقم/
: تصبح كما يلي

Glasses, sunglasses;containers for glasses and
sunglasses;contact lenses;spectacle chains;mobile
phones;smart phones;connecting apparatus and
chargers for mobile and handheld mobile digital
devices;parts and fittings for mobile phones
included in class 09;covers, cases and bags adapted
for mobile phones, tablet computers and
laptops;chargers;USB chargers;headphones;stereo
headphones;in-ear headphones;stereo
boxes;loudspeakers;wearable watches and wearable
communications devices in the form of
wristwatches;smart watches;clothing for protection
against accidents, including footwear;clothing
especially made for rescue purpose, face-protection
shields, protective eyewear and masks;helmets,
including protective helmets for cyclists as well as
protective helmets for sports;computer games;video
games;computer video game
software;downloadable computer games and
software for playing video games.

النظارات والنظارات الشمسية؛ أوعية للنظارات والنظارات
الشمسية؛ العدسات الالصقة؛ سالسل النظارات؛ الهواتف
المحمولة؛ الهواتف الذكية؛ اجهزة توصيل وشواحن ألجهزة
الهواتف المحمولة واألجهزة الرقمية المحمولة باليد؛ أجزاء
؛ أغطية09 وتجهيزات للهواتف المحمولة المدرجة في الفئة
وعلب وحقائب مكيفة للهواتف المحمولة؛ أجهزة الكمبيوتر
اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة؛ شواحن؛ شواحن
 ؛ سماعات الرأس؛ سماعات ستيريو؛ سماعات فيUSB
األذن؛ صناديق ستيريو؛ مكبرات الصوت؛ الساعات التي
يمكن ارتداؤها وأجهزة االتصاالت التي يمكن ارتداؤها على
شكل ساعات يد؛ الساعات الذكية؛ مالبس للحماية من
 بما في ذلك البسة القدم؛ المالبس المصنوعة،الحوادث
 والنظارات، دروع حماية الوجه،صا ألغراض اإلنقاذ
ً خصي
 بما في ذلك الخوذات الواقية،واألقنعة الواقية؛ الخوذات
راكبي الدراجات وكذلك الخوذات الواقية للرياضة؛ ألعاب
الكمبيوتر؛ العاب الفيديو؛ برامج ألعاب فيديو الكمبيوتر؛
.ألعاب وبرامج كمبيوتر قابلة للتنزيل لممارسة ألعاب الفيديو
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Notification For
Trademark's goods/services Specification

إعالن
خدمات عالمات تجارية/تحديد بضائع

By virtue of section 26 of the Trademarks Law No: (33) of
the year 1952 and its amendments I hereby declare that
the following specification will be made as for
Goods/Services of Trademark No. (173445) in class (3) to
be as follows :

) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا إلى المادة
 أعلن بأنني سأدخل التعديالت التالية على بضائع، وتعديالته1952
) بحيث3( ) في الصنف173445( خدمات العالمة التجارية رقم/
: تصبح كما يلي

cosmetics including hair emollients;hair treatment
preparations;Hair conditioner;bath soaps in gel
form, not for medical use;face and body creams for
cosmetic use;hair spray;hair dyes;hair
lighteners;hair lacquers;nail polish;cosmetic hair
lotions;hair removing creams;hair
conditioners;shampoos;hair oils;cosmetic
preparations for the hair;cosmetic preparations for
skin care;potpourris (fragrances);hair gels;cosmetic
preparations for body care;colour removing
preparations;shining preparations (polish);cosmetic
preparations for baths;hair care creams for cosmetic
use

مستحضرات التجميل وتشمل ملينات الشعر؛ مستحضرات
 صابون االستحمام على شكل،لمعالجة الشعر؛ مكيف للشعر
هالم التي ليست لالستخدامات الطبية؛ كريمات ألغراض
تجميلية للوجه والجسم؛ بخاخ تثبيت الشعر؛ أصباغ للشعر؛
مفتحات شعر؛ ملمعات الشعر؛ طالء األظافر؛ لوشن الشعر
التجميلي؛ كريم إزالة الشعر؛ مستحضرات ترطيب الشعر؛
الشامبو؛ زيوت الشعر؛ مستحضرات التجميل للشعر؛
مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة ؛ الزهور المجففة
(عطور)؛ جل للشعر؛ مستحضرات تجميلية للعناية بالجسم؛
مستحضرات إزالة األلوان؛ مستحضرات التلميع (الصقل)؛
مستحضرات التجميل التي توضع عند االستحمام؛ كريمات
العناية بالشعر لالستخدامات التجميلية
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Notification of
Cancellation of registration trademark
By virtue of section 23 of Trademarks
Law No. (33) of 1952 and its amendments,
I hereby declare that the owner of the
following trademarks No. :-

إعالن
الغاء تسجيل عالمة تجارية
 من قانون العالمات التجارية رقم26 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات،  وتعديالته1952 ) لسنة33(
-:التجارية ذوات األرقام التالية
134310 ،134309

134309, 134310
14 ، 9 -: في األصناف

In Classes:- 9 , 14

. ال جي كورب: بأسم
By name: LG Corp.

Has been cancelled from the Register at قد الغي قيدها من السجل بطلب من اصحابها اعتبارا
the request of its owners from this date:
2021/10/26 :من تاريخ
26/10/2021
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Notification of
Trademark license to use
By virtue of section 25 of Trademarks Law No. (33) of
1952 and its amendments, I hereby declare that the
following trademarks No.:

97236

إعالن
ترخيص استعمال عالمة تجارية
) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم25 استنادا الى المادة
-: أعلن بأن العالمات التجارية ذوات األرقام التالية،  وتعديالته1952

97236
36في الصنف

In class 36
Are Licensed to be used From the owner :

: قد رخص باستعمالها من مالكها

Orange Brand Services Limited

اورانج براند سيرفيسيز ليمتد

3 More London Riverside, London, England, SE1
2AQ United Kingdom

 ايه كيو2 1  اس اي، انجلترا، لندن، مور لندن ريفيرسايد3
بريطانيا
:الى

TO:

شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة
 عمان, 1689 ب. ص،شارع بالك ايريس،  بوليفارد، عمان
 األردن, 11118

PETRA MOBILE PAYMENT SERVICES
Amman,Boulevard,Black Iris Streets, P.O. Box
1689 ,Amman 11118 , Jordan
As from the date of the agreement license: 6/10/2021

6/10/2021: اعتبارا من تاريخ ايداع عقد الترخيص
مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark license to use
By virtue of section 25 of Trademarks Law No. (33) of
1952 and its amendments, I hereby declare that the
following trademarks No.:

97237

إعالن
ترخيص استعمال عالمة تجارية
) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم25 استنادا الى المادة
-: أعلن بأن العالمات التجارية ذوات األرقام التالية،  وتعديالته1952

97237
36في الصنف

In class 36
Are Licensed to be used From the owner :

: قد رخص باستعمالها من مالكها

Orange Brand Services Limited

اورانج براند سيرفيسيز ليمتد

3 More London Riverside, London, England, SE1
2AQ United Kingdom

 ايه كيو2 1  اس اي، انجلترا، لندن، مور لندن ريفيرسايد3
بريطانيا
:الى

TO:

شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة
 عمان, 1689 ب. ص،شارع بالك ايريس،  بوليفارد، عمان
 األردن, 11118

PETRA MOBILE PAYMENT SERVICES
Amman,Boulevard,Black Iris Streets, P.O. Box
1689 ,Amman 11118 , Jordan
As from the date of the agreement license: 6/10/2021

6/10/2021: اعتبارا من تاريخ ايداع عقد الترخيص
مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark license to use
By virtue of section 25 of Trademarks Law No. (33) of
1952 and its amendments, I hereby declare that the
following trademarks No.:

98162

إعالن
ترخيص استعمال عالمة تجارية
) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم25 استنادا الى المادة
-: أعلن بأن العالمات التجارية ذوات األرقام التالية،  وتعديالته1952

98162
36في الصنف

In class 36
Are Licensed to be used From the owner :

: قد رخص باستعمالها من مالكها

Orange Brand Services Limited

اورانج براند سيرفيسيز ليمتد

3 More London Riverside, London, England, SE1
2AQ United Kingdom

 ايه كيو2 1  اس اي، انجلترا، لندن، مور لندن ريفيرسايد3
بريطانيا
:الى

TO:

شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة
 عمان, 1689 ب. ص،شارع بالك ايريس،  بوليفارد، عمان
 األردن, 11118

PETRA MOBILE PAYMENT SERVICES
Amman,Boulevard,Black Iris Streets, P.O. Box
1689 ,Amman 11118 , Jordan
As from the date of the agreement license: 6/10/2021

6/10/2021: اعتبارا من تاريخ ايداع عقد الترخيص
مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

445

Notification of
Trademark license to use
By virtue of section 25 of Trademarks Law No. (33) of
1952 and its amendments, I hereby declare that the
following trademarks No.:

107685
In class 8

إعالن
ترخيص استعمال عالمة تجارية
) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم25 استنادا الى المادة
-: أعلن بأن العالمات التجارية ذوات األرقام التالية،  وتعديالته1952

107685
8في الصنف
: قد رخص باستعمالها من مالكها

Are Licensed to be used From the owner :

 محالت عز الدين محمد حسن/عز الدين محمد حسن البشيتي
البشيتي التجارية

Izzedden Mohammad Hassan Al- Bashiti/
Mohammad Hassan Al- Bashiti Trading Stores
23324Amman, Al Mohajreen Street Jordan 11115
Jordan

 االردن11115  شارع المهاجرين االردن،عمان23324
:الى

TO:

Jordan Technical Company for Industrial Supplies
Ltd Co.

شركة التقنية االردنية للتجهيزات الصناعية
شارع االمير هاشم مجمع الصائغ التجاري،منطقه الياسمين
 عمان، 260 عمارة رقم

Al Yasmin Area, Prince Hashem Street, Alsaegh
Trade Center , Building No. 260, Amman

As from the date of the agreement license: 28/7/2021

28/7/2021: اعتبارا من تاريخ ايداع عقد الترخيص
مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

446

Notification of
Trademark license to use
By virtue of section 25 of Trademarks Law No. (33) of
1952 and its amendments, I hereby declare that the
following trademarks No.:

107686
In class 9

إعالن
ترخيص استعمال عالمة تجارية
) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم25 استنادا الى المادة
-: أعلن بأن العالمات التجارية ذوات األرقام التالية،  وتعديالته1952

107686
9في الصنف
: قد رخص باستعمالها من مالكها

Are Licensed to be used From the owner :

 محالت عز الدين محمد حسن/عز الدين محمد حسن البشيتي
البشيتي التجارية

Izzedden Mohammad Hassan Al- Bashiti/
Mohammad Hassan Al- Bashiti Trading Stores
23324Amman, Al Mohajreen Street Jordan 11115
Jordan

 االردن11115  شارع المهاجرين االردن،عمان23324
:الى

TO:

شركة التقنية االردنية للتجهيزات الصناعية
شارع االمير هاشم مجمع الصائغ التجاري،منطقه الياسمين
 عمان، 260 عمارة رقم

Jordan Technical Company for Industrial
Supplies Ltd Co.
Al Yasmin Area, Prince Hashem Street, Alsaegh
Trade Center , Building No. 260, Amman

As from the date of the agreement license: 28/7/2021

28/7/2021: اعتبارا من تاريخ ايداع عقد الترخيص
مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

447

Notification of
Trademark license to use
By virtue of section 25 of Trademarks Law No. (33) of
1952 and its amendments, I hereby declare that the
following trademarks No.:

107687
In class 7

إعالن
ترخيص استعمال عالمة تجارية
) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم25 استنادا الى المادة
-: أعلن بأن العالمات التجارية ذوات األرقام التالية،  وتعديالته1952

107687
7في الصنف
: قد رخص باستعمالها من مالكها

Are Licensed to be used From the owner :

 محالت عز الدين محمد حسن/عز الدين محمد حسن البشيتي
البشيتي التجارية

Izzedden Mohammad Hassan Al- Bashiti/
Mohammad Hassan Al- Bashiti Trading Stores
23324Amman, Al Mohajreen Street Jordan 11115
Jordan

 االردن11115  شارع المهاجرين االردن،عمان23324
:الى

TO:

Jordan Technical Company for Industrial Supplies
Ltd Co.

شركة التقنية االردنية للتجهيزات الصناعية
شارع االمير هاشم مجمع الصائغ التجاري،منطقه الياسمين
 عمان، 260 عمارة رقم

Al Yasmin Area, Prince Hashem Street, Alsaegh
Trade Center , Building No. 260, Amman

As from the date of the agreement license: 28/7/2021

28/7/2021: اعتبارا من تاريخ ايداع عقد الترخيص
مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

448

Notification of
Trademark license to use
By virtue of section 25 of Trademarks Law No. (33) of
1952 and its amendments, I hereby declare that the
following trademarks No.:

110618
In class 30

إعالن
ترخيص استعمال عالمة تجارية
) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم25 استنادا الى المادة
-: أعلن بأن العالمات التجارية ذوات األرقام التالية،  وتعديالته1952

110618
30في الصنف

Are Licensed to be used From the owner :

: قد رخص باستعمالها من مالكها

Haj Mahmoud M. Habiba & Sons Co.

شركة الحاج محمود حبيبة وأوالده
 االردن االردن- شارع الملك حسين عمان

King Hussein Street Amman -Jordan Jordan

:الى

TO:

شركة مجمع البندر للحلويات و المأكوالت
 دابوق/ عمان

Al Bandar Complex for Sweets and Food
Company
Amman / Dabouq

5/9/2021: اعتبارا من تاريخ ايداع عقد الترخيص

As from the date of the agreement license: 5/9/2021

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

449

Notification of
Trademark license to use
By virtue of section 25 of Trademarks Law No. (33) of
1952 and its amendments, I hereby declare that the
following trademarks No.:

112908
In class 36

إعالن
ترخيص استعمال عالمة تجارية
) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم25 استنادا الى المادة
-: أعلن بأن العالمات التجارية ذوات األرقام التالية،  وتعديالته1952

112908
36في الصنف

Are Licensed to be used From the owner :

: قد رخص باستعمالها من مالكها

Orange Brand Services Limited

اورانج براند سيرفيسيز ليمتد

3 More London Riverside, London, England, SE1
2AQ United Kingdom

 ايه كيو2 1  اس اي، انجلترا، لندن، مور لندن ريفيرسايد3
بريطانيا
:الى

TO:

شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة
 عمان, 1689 ب. ص،شارع بالك ايريس،  بوليفارد، عمان
 األردن, 11118

PETRA MOBILE PAYMENT SERVICES
Amman,Boulevard,Black Iris Streets, P.O. Box
1689 ,Amman 11118 , Jordan
As from the date of the agreement license: 6/10/2021

6/10/2021: اعتبارا من تاريخ ايداع عقد الترخيص
مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

450

Notification of
Trademark license to use
By virtue of section 25 of Trademarks Law No. (33) of
1952 and its amendments, I hereby declare that the
following trademarks No.:

112910
In class 36

إعالن
ترخيص استعمال عالمة تجارية
) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم25 استنادا الى المادة
-: أعلن بأن العالمات التجارية ذوات األرقام التالية،  وتعديالته1952

112910
36في الصنف

Are Licensed to be used From the owner :

: قد رخص باستعمالها من مالكها

Orange Brand Services Limited

اورانج براند سيرفيسيز ليمتد

3 More London Riverside, London, England, SE1
2AQ United Kingdom

 ايه كيو2 1  اس اي، انجلترا، لندن، مور لندن ريفيرسايد3
بريطانيا
:الى

TO:

شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة
 عمان, 1689 ب. ص،شارع بالك ايريس،  بوليفارد، عمان
 األردن, 11118

PETRA MOBILE PAYMENT SERVICES
Amman,Boulevard,Black Iris Streets, P.O. Box
1689 ,Amman 11118 , Jordan
As from the date of the agreement license: 6/10/2021

6/10/2021: اعتبارا من تاريخ ايداع عقد الترخيص
مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

451

Notification of
Trademark license to use
By virtue of section 25 of Trademarks Law No. (33) of
1952 and its amendments, I hereby declare that the
following trademarks No.:

116906
In class 36

إعالن
ترخيص استعمال عالمة تجارية
) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم25 استنادا الى المادة
-: أعلن بأن العالمات التجارية ذوات األرقام التالية،  وتعديالته1952

116906
36في الصنف

Are Licensed to be used From the owner :

: قد رخص باستعمالها من مالكها

Orange Brand Services Limited

اورانج براند سيرفيسيز ليمتد

3 More London Riverside, London, England, SE1
2AQ United Kingdom

 ايه كيو2 1  اس اي، انجلترا، لندن، مور لندن ريفيرسايد3
بريطانيا
:الى

TO:

شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة
 عمان, 1689 ب. ص،شارع بالك ايريس،  بوليفارد، عمان
 األردن, 11118

PETRA MOBILE PAYMENT SERVICES
Amman,Boulevard,Black Iris Streets, P.O. Box
1689 ,Amman 11118 , Jordan
As from the date of the agreement license: 6/10/2021

6/10/2021: اعتبارا من تاريخ ايداع عقد الترخيص
مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

452

Notification of
Trademark license to use
By virtue of section 25 of Trademarks Law No. (33) of
1952 and its amendments, I hereby declare that the
following trademarks No.:

139628
In class 36

إعالن
ترخيص استعمال عالمة تجارية
) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم25 استنادا الى المادة
-: أعلن بأن العالمات التجارية ذوات األرقام التالية،  وتعديالته1952

139628
36في الصنف

Are Licensed to be used From the owner :

: قد رخص باستعمالها من مالكها

ORANGE BRAND SERVICES LIMITED

اورانج براند سيرفيسيز ليمتد
 المملكة، ايه كيو2 1  اس إي، لندن، مور لندن ريفرسايد3
المتحدة بريطانيا

3 More London Riverside, London, SE1 2AQ,
UK United Kingdom

:الى

TO:

شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة
 عمان, 1689 ب. ص،شارع بالك ايريس،  بوليفارد، عمان
 األردن, 11118

PETRA MOBILE PAYMENT SERVICES
Amman,Boulevard,Black Iris Streets, P.O. Box
1689 ,Amman 11118 , Jordan
As from the date of the agreement license: 6/10/2021

6/10/2021: اعتبارا من تاريخ ايداع عقد الترخيص
مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

453

Notification of
Trademark license to use
By virtue of section 25 of Trademarks Law No. (33) of
1952 and its amendments, I hereby declare that the
following trademarks No.:

139633
In class 36

إعالن
ترخيص استعمال عالمة تجارية
) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم25 استنادا الى المادة
-: أعلن بأن العالمات التجارية ذوات األرقام التالية،  وتعديالته1952

139633
36في الصنف

Are Licensed to be used From the owner :

: قد رخص باستعمالها من مالكها

ORANGE BRAND SERVICES LIMITED

اورانج براند سيرفيسيز ليمتد
 المملكة، ايه كيو2 1  اس إي، لندن، مور لندن ريفرسايد3
المتحدة بريطانيا

3 More London Riverside, London, SE1 2AQ,
UK United Kingdom

:الى

TO:

شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة
 عمان, 1689 ب. ص،شارع بالك ايريس،  بوليفارد، عمان
 األردن, 11118

PETRA MOBILE PAYMENT SERVICES
Amman,Boulevard,Black Iris Streets, P.O. Box
1689 ,Amman 11118 , Jordan
As from the date of the agreement license: 6/10/2021

6/10/2021: اعتبارا من تاريخ ايداع عقد الترخيص
مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

454

Notification of
Trademark license to use
By virtue of section 25 of Trademarks Law No. (33) of
1952 and its amendments, I hereby declare that the
following trademarks No.:

145079
In class 36

إعالن
ترخيص استعمال عالمة تجارية
) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم25 استنادا الى المادة
-: أعلن بأن العالمات التجارية ذوات األرقام التالية،  وتعديالته1952

145079
36في الصنف

Are Licensed to be used From the owner :

: قد رخص باستعمالها من مالكها

ORANGE BRAND SERVICES LIMITED

اورانج براند سيرفيسز ليمتد
 المملكة، ايه كيو2 1 إي:  اس، لندن، مور لندن ريفرسايد3
المتحدة بريطانيا

3 More London Riverside, London, SE1 2AQ,
UK United Kingdom

:الى

TO:

شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة
 عمان, 1689 ب. ص،شارع بالك ايريس،  بوليفارد، عمان
 األردن, 11118

PETRA MOBILE PAYMENT SERVICES
Amman,Boulevard,Black Iris Streets, P.O. Box
1689 ,Amman 11118 , Jordan
As from the date of the agreement license: 6/10/2021

6/10/2021: اعتبارا من تاريخ ايداع عقد الترخيص
مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

455

Notification of
Trademark license to use
By virtue of section 25 of Trademarks Law No. (33) of
1952 and its amendments, I hereby declare that the
following trademarks No.:

145101
In class 36

إعالن
ترخيص استعمال عالمة تجارية
) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم25 استنادا الى المادة
-: أعلن بأن العالمات التجارية ذوات األرقام التالية،  وتعديالته1952

145101
36في الصنف

Are Licensed to be used From the owner :

: قد رخص باستعمالها من مالكها

ORANGE BRAND SERVICES LIMITED

اورانج براند سيرفيسيز ليمتد
 المملكة، ايه كيو2 1 إي:  اس، لندن، مور لندن ريفرسايد3
المتحدة بريطانيا

3 More London Riverside, London, SE1 2AQ,
UK United Kingdom

:الى

TO:

شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة
 عمان, 1689 ب. ص،شارع بالك ايريس،  بوليفارد، عمان
 األردن, 11118

PETRA MOBILE PAYMENT SERVICES
Amman,Boulevard,Black Iris Streets, P.O. Box
1689 ,Amman 11118 , Jordan
As from the date of the agreement license: 6/10/2021

6/10/2021: اعتبارا من تاريخ ايداع عقد الترخيص
مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

456

Notification of
Trademark license to use
By virtue of section 25 of Trademarks Law No. (33) of
1952 and its amendments, I hereby declare that the
following trademarks No.:

146388
In class 39

إعالن
ترخيص استعمال عالمة تجارية
) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم25 استنادا الى المادة
-: أعلن بأن العالمات التجارية ذوات األرقام التالية،  وتعديالته1952

146388
39في الصنف
: قد رخص باستعمالها من مالكها

Are Licensed to be used From the owner :

جرين موشن ليمتد

Green Motion Limited

، ميلتون كينز، سيلبوري بوليفارد334 ،ميدينا هاوس
 ايه اي المملكة المتحدة2 9 باكينغهامشير ام كيه

Medina House, 334 Silbury Boulevard, Milton
Keynes, Buckinghamshire MK9 2AE United
Kingdom

:الى

TO:

ماهر عز الدين العمد من غروب الشمس لتأجير السيارات
السياحية
 األردن1118  عمان581213 .ب.ص

Maher Ezz El Din El Amad from
Sunset Car Rental
P.O.BOX 581213 Amman 1118 Jordan

2021/7/8 : اعتبارا من تاريخ ايداع عقد الترخيص

As from the date of the agreement license:8/7/2021

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

457

Notification of
Trademark license to use
By virtue of section 25 of Trademarks Law No. (33) of
1952 and its amendments, I hereby declare that the
following trademarks No.:

163008
In class 36

إعالن
ترخيص استعمال عالمة تجارية
) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم25 استنادا الى المادة
-: أعلن بأن العالمات التجارية ذوات األرقام التالية،  وتعديالته1952

163008
36في الصنف

Are Licensed to be used From the owner :

: قد رخص باستعمالها من مالكها

ORANGE BRAND SERVICES LIMITED

اورانج براند سيرفيسز ليمتد
 المملكة، ايه كيو2 1  اس اي، لندن، مور لندن ريفيرسايد3
المتحدة بريطانيا

3 More London Riverside, London, SE1 2AQ,
UK United Kingdom

:الى

TO:

شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة
 عمان, 1689 ب. ص،شارع بالك ايريس،  بوليفارد، عمان
 االردن,11118

PETRA MOBILE PAYMENT SERVICES
COMPANY
Amman,Boulevard,Black Iris Streets, P.O. Box
1689 ,Amman 11118 , Jordan
As from the date of the agreement license: 6/10/2021

6/10/2021: اعتبارا من تاريخ ايداع عقد الترخيص
مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

458

Notification of
Trademark license to use
By virtue of section 25 of Trademarks Law No. (33) of
1952 and its amendments, I hereby declare that the
following trademarks No.:

163015
In class 36

إعالن
ترخيص استعمال عالمة تجارية
) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم25 استنادا الى المادة
-: أعلن بأن العالمات التجارية ذوات األرقام التالية،  وتعديالته1952

163015
36في الصنف

Are Licensed to be used From the owner :

: قد رخص باستعمالها من مالكها

ORANGE BRAND SERVICES LIMITED

اورانج براند سيرفيسز ليمتد
 المملكة، ايه كيو2 1  اس اي، لندن، مور لندن ريفيرسايد3
المتحدة بريطانيا

3 More London Riverside, London, SE1 2AQ,
UK United Kingdom

:الى

TO:

شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة
 عمان, 1689 ب. ص،شارع بالك ايريس،  بوليفارد، عمان
 االردن,11118

PETRA MOBILE PAYMENT SERVICES
COMPANY
Amman,Boulevard,Black Iris Streets, P.O. Box
1689 ,Amman 11118 , Jordan
As from the date of the agreement license: 6/10/2021

6/10/2021: اعتبارا من تاريخ ايداع عقد الترخيص
مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

459

Notification of
Trademark license to use
By virtue of section 25 of Trademarks Law No. (33) of
1952 and its amendments, I hereby declare that the
following trademarks No.:

168853
In class 35

إعالن
ترخيص استعمال عالمة تجارية
) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم25 استنادا الى المادة
-: أعلن بأن العالمات التجارية ذوات األرقام التالية،  وتعديالته1952

168853
35في الصنف
: قد رخص باستعمالها من مالكها

Are Licensed to be used From the owner :

عبد العزيز عز الدين محمد البشيتي

Abdelazziz Izzdeen Mohmmad AL-Bashiti
841153Alwehdat , Alsahib bin Abbad Street ,
Behind Hitachi company , Amman 11184 Jordan

 خلف شركة،  شارع الصاحب بن عباد،الوحدات841153
 األردن11184  عمان، هيتاشي
:الى

TO:

شركة التقنية االردنية للتجهيزات الصناعية
شارع االمير هاشم مجمع الصائغ التجاري،منطقه الياسمين
 عمان، 260 عمارة رقم

Jordan Technical Company for Industrial
Supplies Ltd Co.
Al Yasmin Area, Prince Hashem Street, Alsaegh
Trade Center , Building No. 260, Amman

As from the date of the agreement license: 21/8/2021

21/8/2021: اعتبارا من تاريخ ايداع عقد الترخيص
مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS

460

Notification of
Trademark license to use
By virtue of section 25 of Trademarks Law No. (33) of
1952 and its amendments, I hereby declare that the
following trademarks No.:

168855
In class 35

إعالن
ترخيص استعمال عالمة تجارية
) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم25 استنادا الى المادة
-: أعلن بأن العالمات التجارية ذوات األرقام التالية،  وتعديالته1952

168855
35في الصنف
: قد رخص باستعمالها من مالكها

Are Licensed to be used From the owner :

عبد العزيز عز الدين محمد البشيتي

Abdelazziz Izzdeen Mohmmad AL-Bashiti
841153Alwehdat , Alsahib bin Abbad Street ,
Behind Hitachi company , Amman 11184 Jordan

 خلف شركة،  شارع الصاحب بن عباد،الوحدات841153
 االردن11184  عمان، هيتاشي
:الى

TO:

Jordan Technical Company for Industrial
Supplies Ltd Co.
Al Yasmin Area, Prince Hashem Street, Alsaegh
Trade Center , Building No. 260, Amman
As from the date of the agreement license: 28/7/2021

شركة التقنية االردنية للتجهيزات الصناعية
شارع االمير هاشم مجمع الصائغ التجاري،منطقه الياسمين
 عمان260 عمارة رقم

28/7/2021: اعتبارا من تاريخ ايداع عقد الترخيص
مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark license to use
By virtue of section 25 of Trademarks Law No. (33) of
1952 and its amendments, I hereby declare that the
following trademarks No.:

168856
In class 16

إعالن
ترخيص استعمال عالمة تجارية
) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم25 استنادا الى المادة
-: أعلن بأن العالمات التجارية ذوات األرقام التالية،  وتعديالته1952

168856
16في الصنف
: قد رخص باستعمالها من مالكها

Are Licensed to be used From the owner :

عبد العزيز عز الدين محمد البشيتي

Abdelazziz Izzdeen Mohmmad AL-Bashiti
841153Alwehdat , Alsahib bin Abbad Street ,
Behind Hitachi company , Amman 11184 Jordan

 خلف شركة،  شارع الصاحب بن عباد،الوحدات841153
 االردن11184  عمان، هيتاشي
:الى

TO:

Jordan Technical Company for Industrial Supplies
Ltd Co.
Al Yasmin Area, Prince Hashem Street, Alsaegh
Trade Center , Building No. 260, Amman

As from the date of the agreement license: 28/7/2021

شركة التقنية االردنية للتجهيزات الصناعية
شارع االمير هاشم مجمع الصائغ التجاري،منطقه الياسمين
 عمان، 260 عمارة رقم

28/7/2021: اعتبارا من تاريخ ايداع عقد الترخيص
مسجل العالمات التجارية
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Notification of
Trademark license to use
By virtue of section 25 of Trademarks Law No. (33) of
1952 and its amendments, I hereby declare that the
following trademarks No.:

172942
In class 41

إعالن
ترخيص استعمال عالمة تجارية
) لسنة33(  من قانون العالمات التجارية رقم25 استنادا الى المادة
-: أعلن بأن العالمات التجارية ذوات األرقام التالية،  وتعديالته1952

172942
41في الصنف
: قد رخص باستعمالها من مالكها

Are Licensed to be used From the owner :

اونيكس لالستثمارات السياحيه

Onyx for tourism investment Co ltd.
11185 :  الرمز البريدي- 851428 : ب. صAmmanwasfi Al-tall St. 111937 Jordan

شارع- عمان11185 :  الرمز البريدي- 851428 : ب. ص
 االردن111937 وصفي التل
:الى

TO:

Hasan Jbarah & His Partner Co
Amman - Sweifieh - Haddad Center Complex (2)
- Third Floor

شركة حسن جباره وشريكه
 الطابق الثالث- )2(  مجمع حداد سنتر-  الصويفية- عمان

6/9/2021: اعتبارا من تاريخ ايداع عقد الترخيص

As from the date of the agreement license: 6/9/2021

مسجل العالمات التجارية

REGISTER OF TRADEMARKS
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) و تعديالته اعلن بأن العالمات التجارية1952( ) لسنة33( ) من قانون العالمات التجارية رقم21( استناداً لنص المادة
.التالية قد جددت لمدة عشر سنوات

Accordance with the provision (21) of the Trademarks law No. (33) of the year (1952) and its amendments, I
Hereby declare that the trademarks has been renewed for the coming (10) years.

تاريخ التجديد
2021-03-03
2021-01-04
2021-04-07
2021-04-16
2021-04-30
2021-08-24
2021-09-08
2021-08-24
2021-09-05
2021-09-05
2021-09-12
2021-09-28
2021-09-28
2021-09-28
2021-09-28
2021-10-12
2021-10-12
2021-10-12
2021-11-16
2022-01-09
2022-01-09
2022-01-09
2022-01-09
2022-01-01
2022-01-01
2022-01-01
2022-01-01
2022-01-01
2022-01-01
2022-01-01
2022-01-01
2022-01-01
2022-01-01
2022-01-05
2022-01-05

الصنف
10
32
6
38
1
16
16
1
1
34
39
3
3
42
42
3
16
3
6
3
3
32
33
30
25
3
30
5
32
32
33
33
3
34
34

464

رقم العالمة
240
1054
1102
1108
1115
1152
1153
1158
1166
1167
1176
1188
1189
1191
1194
1198
1203
1205
1222
1248
1249
1257
1258
2066
2076
2089
2102
2130
2143
2144
2145
2146
2147
2164
2165

2022-02-14
2022-02-14
2021-03-10
2021-03-10
2021-03-10
2021-04-30
2021-04-25
2021-05-19
2021-06-06
2021-06-06
2021-06-28
2021-05-19
2021-07-28
2021-04-14
2021-10-09
2021-11-22
2021-08-15
2021-08-15
2021-08-15
2021-09-17
2021-07-28
2021-07-28
2021-10-14
2021-12-03
2021-12-22
2022-01-24
2022-01-24
2021-09-12
2020-11-13
2020-11-13
2020-11-13
2020-11-13
2020-11-13
2020-11-13
2021-01-26
2021-04-04
2021-05-18
2021-06-06
2020-12-01
2021-08-10
2021-07-05
2021-11-05
2021-11-05
2021-07-14
2021-07-14

3
4
29
30
32
5
5
7
30
30
5
7
5
30
14
5
7
9
12
3
5
5
34
29
7
34
25
5
14
18
23
24
25
26
34
17
5
5
5
7
33
29
32
11
21

465

2186
2187
6247
6248
6250
6290
6296
6329
6378
6379
6410
6426
6428
6464
6472
6476
6483
6484
6485
6490
6508
6510
6555
6621
6626
6631
6635
6872
8239
8240
8241
8242
8243
8244
8248
8351
8352
8376
8564
8615
8698
8700
8701
8703
8704

2021-07-14
2021-11-05
2021-07-30
2021-07-30
2021-10-20
2021-07-30
2021-10-28
2021-09-27
2021-10-29
2021-09-27
2021-09-27
2021-09-27
2020-10-16
2021-11-19
2021-01-04
2021-04-09
2021-04-19
2021-04-19
2021-05-14
2021-10-01
2022-02-04
2021-09-03
2021-09-03
2021-07-13
2021-07-13
2021-08-06
2021-08-06
2021-08-06
2021-08-10
2021-08-16
2021-11-29
2021-10-05
2021-06-20
2021-12-31
2021-12-07
2021-08-16
2021-11-29
2019-08-12
2021-01-19
2021-01-19
2021-01-19
2021-04-04
2021-08-18
2021-07-14
2021-08-12

21
30
34
34
34
34
12
5
30
5
5
5
6
3
3
3
29
30
4
34
34
24
25
5
21
5
26
1
1
1
3
14
12
33
32
5
14
9
33
33
33
9
14
12
5

466

8705
8708
8723
8724
8725
8726
8728
8729
8731
8749
8750
8754
8784
8846
8890
8970
8979
8980
9004
9100
9102
9121
9122
9163
9173
9200
9207
9220
9234
9245
9273
9313
9358
9372
9520
9616
9813
12726
13446
13448
13450
13672
13773
13814
13823

2021-08-12
2021-08-12
2021-07-12
2021-07-30
2021-08-24
2021-04-04
2021-04-04
2021-04-04
2021-04-04
2021-04-04
2021-04-04
2021-04-04
2021-04-04
2021-04-28
2021-04-28
2021-07-05
2021-07-05
2021-07-05
2021-07-28
2021-09-11
2021-09-11
2021-09-11
2021-09-11
2021-02-07
2022-03-03
2022-03-03
2022-03-03
2021-09-09
2021-11-06
2021-11-06
2021-11-06
2021-11-06
2021-09-22
2021-09-22
2021-10-03
2022-01-19
2021-12-07
2021-12-07
2021-12-07
2021-12-07
2021-07-30
2021-10-06
2021-10-14
2021-11-01
2021-11-01

5
21
3
3
25
5
31
5
31
31
31
30
30
3
5
5
9
9
5
3
5
16
5
16
12
12
12
1
5
25
19
19
5
3
25
5
29
30
30
32
3
5
30
7
34

467

13824
13829
13858
13873
13876
13881
13885
13886
13887
13887
13892
13893
13894
13899
13900
13920
13935
13936
13937
13956
13968
13980
13982
14033
14057
14058
14059
14093
14112
14114
14116
14118
14124
14125
14128
14139
14148
14151
14152
14153
14159
14191
14226
14252
14261

2021-11-06
2021-11-23
2022-01-23
2022-01-23
2021-11-06
2021-11-22
2021-12-05
2022-03-09
2020-11-13
2020-09-03
2021-03-15
2021-05-19
2021-11-22
2021-11-22
2021-02-05
2021-02-05
2021-09-30
2021-10-05
2021-10-05
2021-11-02
2021-11-02
2021-11-02
2021-11-02
2021-11-02
2020-07-31
2020-07-31
2020-07-31
2020-10-09
2020-12-15
2021-02-05
2021-02-25
2021-04-16
2021-04-16
2021-05-10
2021-06-17
2021-05-13
2021-05-13
2021-06-02
2021-06-03
2021-06-21
2021-08-16
2021-06-21
2021-06-25
2021-07-05
2021-07-05

16
16
5
31
17
6
5
29
29
3
32
33
9
16
16
29
5
12
7
5
5
5
5
5
9
11
12
11
33
29
5
5
5
30
3
5
30
3
6
30
33
5
29
6
7

468

14274
14301
14317
14319
14329
14333
14376
15283
16942
16983
17013
17248
17284
17286
17326
17327
17368
17369
17370
17476
17481
17482
17487
17488
17545
17546
17547
17663
17778
17940
17986
18048
18048
18055
18174
18221
18222
18258
18267
18284
18338
18383
18386
18389
18390

2021-07-05
2021-07-19
2021-07-05
2021-07-30
2021-07-30
2021-07-30
2021-12-22
2021-08-25
2021-09-23
2021-09-23
2021-10-15
2021-10-15
2021-10-15
2021-10-15

8
28
7
1
1
1
3
3
5
21
25
1
9
16

18391
18466
18470
18474
18475
18475
18502
18513
18552
18554
18581
18584
18585
18586

2021-10-15
2021-10-15
2021-10-27
2021-11-03
2021-11-19
2021-11-19
2021-11-26
2021-11-26
2021-11-26
2021-11-26
2021-12-01
2021-12-01
2021-12-06
2021-12-15
2021-12-15
2021-12-15
2022-01-13
2022-01-13
2022-01-19
2022-01-19
2022-01-19
2022-01-19
2022-02-08
2022-02-08
2022-02-08
2022-02-08
2022-02-08
2022-02-08
2022-02-08
2022-02-08
2022-02-08

17
22
33
11
32
32
3
5
32
6
14
14
29
7
9
12
2
6
5
5
5
8
9
14
16
18
25
34
14
16
18

18587
18588
18597
18600
18607
18608
18609
18610
18611
18612
18618
18622
18641
18655
18657
18658
18860
18861
18870
18870
18871
18873
18945
18946
18947
18948
18949
18950
18955
18956
18957

469

2022-02-08
2020-02-06
2020-11-28
2020-12-21
2021-01-27
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-18
2021-03-22
2021-03-22
2021-03-22
2021-05-02
2021-05-02
2021-05-10
2021-03-05
2021-03-05
2021-06-05
2021-05-27
2020-10-14
2021-07-29
2021-07-31
2021-08-01
2021-08-01
2021-08-01
2021-08-01
2021-08-05
2021-08-05
2021-07-09
2021-08-15
2021-08-13
2021-08-01
2021-08-13
2021-08-01
2021-08-15
2021-08-18
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-16
2021-08-18
2021-07-09
2021-07-28
2021-09-16
2021-09-16
2021-09-16

25
6
5
5
33
7
12
12
3
30
30
30
7
12
5
7
12
8
3
5
30
3
18
20
5
5
8
8
7
34
5
21
1
3
30
30
20
1
16
1
9
9
7
7
12

470

18959
26392
27194
27276
27415
27479
27496
27496
27518
27537
27540
27544
27671
27672
27728
27772
27773
27858
27872
27901
27948
27964
27965
27966
27970
27981
27985
27986
28003
28011
28016
28017
28018
28019
28024
28030
28032
28033
28035
28036
28067
28082
28120
28120
28121

2021-09-16
2021-09-08
2021-09-04
2021-09-04
2021-09-04
2021-09-04
2021-09-08
2021-09-08
2021-09-15
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-13
2021-09-24
2021-09-24
2021-09-24
2021-03-28
2021-10-14
2021-10-21
2021-10-21
2021-10-21
2021-10-21
2021-10-21
2021-10-15
2021-09-18
2021-10-22
2021-10-21
2021-11-04
2021-11-04
2021-11-04
2021-07-31
2021-11-11
2021-11-21
2021-12-05
2021-11-25
2021-11-25
2021-11-25
2021-06-22
2021-11-03
2021-12-03
2021-12-03
2021-12-25
2021-12-25
2021-12-31

12
5
5
8
5
34
21
5
9
9
8
12
12
7
30
29
5
30
5
1
6
9
7
8
12
5
16
5
25
25
25
5
30
33
5
9
21
7
3
9
9
7
1
1
25

471

28121
28123
28124
28128
28130
28131
28133
28139
28151
28165
28166
28167
28167
28168
28179
28181
28182
28206
28214
28221
28225
28227
28228
28229
28232
28241
28263
28270
28304
28305
28306
28324
28326
28330
28347
28356
28357
28358
28385
28401
28427
28428
28433
28434
28444

2021-12-31
2021-12-31
2021-12-31
2021-12-18
2022-01-06
2021-12-31
2021-11-02
2021-12-31
2022-01-05
2022-01-05
2022-01-24
2021-09-04
2022-02-18
2022-03-14
2022-01-24
2022-01-24
2020-03-30
2020-08-09
2020-08-09
2020-10-26
2020-10-26
2020-10-26
2020-12-21
2020-12-21
2020-12-06
2021-01-06
2021-01-06
2021-01-10
2020-11-15
2021-02-19
2021-02-19
2021-03-02
2021-02-27
2021-03-10
2021-02-02
2021-02-26
2021-04-02
2021-04-20
2021-05-04
2021-05-04
2021-05-09
2021-05-11
2021-06-25
2021-06-02
2021-06-06

9
12
3
25
19
5
9
25
2
2
16
3
9
5
12
16
25
11
7
16
16
16
21
16
25
14
14
30
16
1
1
3
3
1
5
12
3
3
6
6
7
25
3
14
12

472

28445
28446
28455
28458
28460
28479
28481
28530
28542
28543
28548
28562
28575
28619
28642
28661
31904
32847
33385
33493
33493
33493
33661
33662
33769
33901
33901
34128
34136
34237
34242
34259
34342
34408
34480
34516
34791
34839
34845
34845
34853
34890
34953
35051
35053

2021-06-06
2021-06-22
2021-05-10
2021-06-15
2021-05-31
2021-05-30
2021-05-31
2021-06-07
2021-06-21
2021-06-21

12
6
5
12
5
3
3
5
11
9

35053
35069
35073
35092
35120
35138
35141
35147
35157
35158

2021-06-21
2021-06-21
2021-07-02
2021-07-02
2021-07-04
2021-06-23
2021-06-23
2021-06-28
2021-06-28
2021-07-17
2021-05-31
2021-07-21
2021-07-21
2021-07-20
2021-08-18
2021-07-18
2021-08-07
2021-08-06
2021-08-06
2021-08-01
2021-07-31
2021-07-31
2021-08-01
2021-08-07
2021-09-04
2021-08-22
2021-09-20
2021-09-20
2021-09-08
2021-09-13
2021-09-13
2021-08-28
2021-08-28
2021-07-12
2021-09-21

7
12
29
29
5
5
5
25
25
25
5
30
30
29
30
9
5
10
5
16
25
4
14
9
9
5
25
25
32
25
25
25
9
25
32

35160
35161
35169
35174
35194
35204
35205
35278
35279
35319
35329
35336
35337
35357
35425
35452
35458
35505
35518
35522
35525
35526
35530
35562
35566
35633
35716
35716
35763
35771
35772
35773
35774
35810
35815

473

2021-09-18
2021-08-30
2021-06-21
2021-09-26
2021-10-02
2021-08-14
2021-08-14
2021-08-14
2021-10-12
2021-06-22
2021-09-10
2021-09-10
2021-10-03
2021-10-10
2021-10-05
2021-09-28
2021-10-09
2021-09-21
2021-09-21
2021-10-20
2021-10-18
2021-10-18
2021-10-19
2021-10-10
2021-10-10
2021-10-15
2021-09-29
2021-09-29
2021-10-25
2021-11-06
2021-11-06
2021-11-06
2021-11-06
2021-11-06
2021-11-06
2021-11-06
2021-11-06
2021-11-06
2021-07-07
2021-09-04
2021-10-20
2021-11-02
2021-11-02
2021-11-02
2021-11-02

5
31
30
5
25
25
3
3
3
30
29
29
9
11
30
3
16
34
34
9
9
16
3
7
25
5
7
12
6
16
2
2
5
5
5
8
16
16
16
9
33
30
30
30
30

474

35819
35821
35822
35856
35875
35877
35880
35881
35883
35887
35892
35893
35899
35913
35914
35928
35965
36027
36027
36107
36108
36109
36117
36124
36130
36151
36183
36184
36191
36195
36196
36196
36197
36198
36199
36201
36203
36204
36206
36225
36271
36275
36276
36279
36281

2021-11-02
2021-11-13
2021-11-13
2021-11-13
2021-11-13
2021-11-13
2021-11-02
2021-11-05
2021-11-16
2021-11-05
2021-11-05
2021-11-05
2021-11-16
2021-11-06
2021-10-19
2021-11-15
2021-11-28
2021-10-08
2021-11-20
2021-07-20
2021-07-20
2021-11-20
2021-07-20
2021-11-09
2021-11-23
2021-11-05
2021-11-09
2021-11-20
2021-11-05
2021-08-28
2021-11-05
2021-07-20
2021-10-29
2021-11-20
2021-11-20
2021-11-27
2021-06-19
2021-12-15
2021-12-31
2021-12-26
2021-12-08
2021-12-08
2021-12-11
2021-12-11
2021-12-08

30
25
25
18
14
14
25
1
29
25
17
25
29
8
12
30
30
16
29
21
21
9
3
6
4
32
6
7
19
5
17
5
14
7
9
3
3
9
9
1
11
16
33
33
20

475

36282
36288
36292
36294
36296
36296
36314
36315
36316
36318
36319
36320
36321
36331
36332
36352
36354
36403
36404
36407
36408
36410
36412
36414
36415
36416
36419
36420
36422
36423
36424
36426
36427
36429
36431
36459
36469
36527
36570
36592
36594
36595
36597
36598
36599

2021-08-15
2021-12-15
2021-12-28
2021-12-28
2021-12-28
2021-12-28
2021-12-28
2021-12-28
2021-12-28
2021-12-20
2021-12-20
2021-12-26
2021-12-26
2021-12-26
2021-12-26
2021-11-16
2021-11-05
2021-11-20
2021-11-30
2021-12-07
2021-10-13
2021-11-09
2021-11-05
2021-12-24
2021-11-16
2021-12-22
2021-12-04
2021-12-22
2021-11-16
2021-12-22
2021-09-28
2021-11-30
2021-11-09
2021-12-24
2021-11-16
2022-01-21
2022-01-21
2021-12-22
2021-12-04
2021-12-22
2021-11-20
2021-11-20
2022-01-09
2022-01-15
2022-01-09

25
12
9
9
9
16
16
10
10
18
14
9
7
25
18
30
19
30
21
30
16
34
1
4
30
2
17
2
30
4
12
17
5
1
29
9
9
2
16
1
29
32
11
12
5

476

36607
36633
36686
36687
36688
36689
36690
36691
36692
36693
36694
36695
36696
36707
36708
36719
36720
36723
36724
36726
36728
36730
36731
36732
36736
36737
36752
36754
36759
36763
36769
36770
36773
36776
36779
36783
36785
36797
36799
36804
36813
36814
36815
36816
36817

2021-11-20
2022-01-21
2022-01-21
2022-01-21
2022-01-21
2021-06-07
2022-01-21
2022-01-21
2022-01-21
2022-01-21
2022-01-22
2022-01-22
2022-01-22
2022-01-22
2021-12-22
2021-12-22
2022-01-22
2022-01-09
2021-12-22
2021-12-22
2022-01-11
2021-11-16
2021-12-08
2022-01-24
2022-01-24
2022-01-31
2022-01-12
2021-12-28
2021-11-16
2021-12-25
2021-12-25
2021-12-28
2021-10-08
2021-10-20
2021-10-20
2022-02-12
2022-02-12
2022-02-12
2022-02-12
2022-02-27
2021-12-28
2022-01-12
2012-03-01
2022-03-01
2022-03-01

30
2
16
7
7
30
2
2
16
16
9
5
9
19
5
2
3
11
2
2
12
30
3
3
3
19
3
25
29
30
30
29
2
16
16
12
12
12
12
12
9
34
1
1
2

477

36829
36830
36862
36863
36865
36869
36872
36873
36874
36874
36939
36946
36951
36957
36962
36964
36968
36969
36975
36975
37010
37055
37058
37063
37065
37078
37079
37112
37157
37166
37167
37178
37180
37184
37185
37331
37337
37360
37368
37370
37418
37509
37690
37690
37691

2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-12
2021-12-11
2021-10-23
2021-12-07
2021-12-11
2022-01-21
2021-12-25
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
2021-12-29
2021-08-05
2021-08-05
2021-08-05
2021-08-05
2022-02-19
2022-02-19
2022-01-18
2022-02-22
2021-12-30
2021-11-26
2021-11-26
2021-12-30
2021-11-26
2021-11-26
2021-08-30
2021-07-18
2013-06-30
2021-10-02
2021-11-16
2021-11-16
2021-11-20
2021-11-20
2005-05-31
2015-05-31

3
6
7
8
9
20
8
29
32
3
29
25
30
6
2
1
8
7
9
20
5
21
16
5
3
30
30
3
3
5
5
5
1
1
1
30
28
14
25
32
32
32
32
14
14

478

37692
37693
37694
37695
37696
37697
37701
37714
37724
37827
37866
37905
37915
37925
37927
37928
37929
37930
37931
37932
38020
38026
38027
38028
38029
38126
38127
38782
39040
39042
39043
39044
39045
39046
39047
40777
41478
42287
43404
44280
44281
44284
44284
49701
49701

2021-09-25
2021-06-20
2020-08-14
2020-08-14
2020-10-17
2020-08-31
2020-05-02
2020-10-26
2020-02-16
2021-01-07
2021-01-11
2020-11-26
2020-12-21
2020-12-12
2021-01-02
2021-01-16
2021-01-31
2021-03-22
2021-02-25
2021-02-22
2021-02-22

9
29
9
9
30
32
11
10
3
3
1
25
29
29
5
25
30
35
12
9
28

50494
54651
58646
58646
58857
59154
59192
59242
59656
59780
59830
59931
60119
60129
60416
60418
60569
60864
61112
61113
61304

2021-02-22
2021-02-25
2021-02-05
2021-04-03
2021-03-20
2021-03-15
2021-04-08
2021-03-15
2021-04-01
2021-04-09
2021-04-18
2021-04-26
2021-04-05
2021-03-19
2021-03-19
2021-03-19
2021-03-19
2021-03-19
2021-03-19
2021-03-19
2021-03-19
2021-03-19
2021-03-19
2021-03-19

16
42
29
29
29
29
3
29
39
20
29
29
7
42
3
20
25
14
9
18
25
20
18
3

61305
61307
61507
61538
61542
61557
61622
61644
61695
61783
61856
61861
61879
61881
61882
61883
61884
61885
61886
61887
61888
61889
61890
61891

479

2021-03-19
2021-03-19
2021-03-29
2020-11-16
2021-04-24
2021-04-22
2021-04-29
2021-02-25
2021-03-29
2021-03-29
2021-04-22
2021-05-06
2021-02-14
2021-05-06
2021-05-06
2021-05-06
2021-05-06
2021-03-11
2021-05-06
2021-05-06
2021-05-20
2021-04-22
2021-05-06
2021-05-17
2021-05-17
2021-05-17
2021-04-29
2021-05-20
2021-05-29
2021-05-10
2021-06-06
2021-06-06
2021-06-11
2021-06-26
2021-05-30
2021-05-30
2021-06-25
2021-06-25
2021-05-30
2021-05-30
2021-06-26
2021-06-26
2021-06-26
2021-06-14
2021-06-14

9
42
4
39
5
12
29
32
25
18
35
30
30
29
30
32
32
7
32
6
11
29
32
30
30
30
8
40
10
5
11
9
34
7
5
16
5
16
29
29
25
25
18
36
35

480

61892
61893
61920
61974
62051
62060
62067
62173
62182
62183
62310
62372
62374
62377
62378
62379
62395
62402
62430
62434
62497
62573
62597
62603
62603
62603
62651
62703
62744
62782
62793
62794
62881
62892
62909
62914
62922
62923
62978
62979
62990
62990
62992
63013
63014

2021-06-14
2021-06-14
2021-06-21
2021-07-08
2021-07-02
2021-07-02
2021-07-02
2021-07-02
2021-07-02
2021-07-02
2021-07-02
2021-07-15
2021-07-15
2021-07-01
2021-07-01
2021-06-19
2021-06-18
2021-06-18
2021-07-17
2021-07-17
2021-07-22
2021-07-25
2021-07-25
2021-07-24
2021-07-12
2021-07-12
2021-07-17
2021-07-17
2021-07-17
2021-07-17
2021-07-17
2021-07-17
2021-07-17
2021-03-19
2021-07-30
2021-07-25
2021-05-29
2021-05-29
2021-05-29
2021-02-05
2021-07-23
2021-07-23
2021-07-22
2021-07-16
2021-07-02

41
9
5
5
29
29
29
29
29
5
5
11
7
21
3
31
32
30
25
12
5
9
30
34
5
5
18
18
12
12
35
18
12
35
10
10
42
2
16
32
18
5
9
3
29

481

63016
63017
63032
63041
63045
63046
63053
63055
63057
63058
63058
63073
63074
63087
63099
63121
63124
63125
63162
63163
63166
63167
63168
63173
63177
63178
63179
63180
63181
63182
63183
63184
63185
63202
63224
63231
63237
63238
63239
63271
63297
63302
63309
63311
63312

2021-07-31
2021-07-23
2021-07-23
2021-07-23
2021-07-23
2021-07-23
2021-07-23
2021-07-23
2021-07-23
2021-07-23
2021-07-23
2021-07-23
2021-07-23
2021-07-24
2021-06-11
2021-07-24
2021-06-11
2021-06-28
2021-07-17
2021-08-01
2021-08-01
2021-06-14
2021-04-30
2021-04-30
2021-04-30
2021-07-31
2021-07-31
2021-06-26
2021-03-19
2021-07-18
2021-08-06
2021-08-06
2021-08-08
2021-08-08
2021-08-08
2021-08-08
2021-08-08
2021-08-12
2021-08-12
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-10
2021-08-19
2021-07-30
2021-07-30

5
42
37
42
38
38
37
36
36
16
16
9
9
30
34
16
34
30
34
3
3
33
33
33
32
5
5
32
35
3
5
29
41
9
5
3
5
9
14
25
18
40
10
5
10

482

63331
63332
63333
63334
63335
63336
63337
63338
63339
63340
63341
63342
63343
63345
63346
63356
63358
63363
63373
63384
63384
63394
63396
63399
63400
63404
63406
63416
63423
63449
63455
63456
63469
63471
63488
63489
63490
63512
63513
63514
63515
63536
63557
63559
63563

2021-04-01
2021-08-19
2021-08-19
2021-07-18
2021-05-29
2021-06-14
2021-08-13
2021-06-11
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-13
2021-07-23
2021-07-23
2021-07-31
2021-07-31
2021-07-31
2021-08-14
2021-08-14
2021-08-14
2021-08-21
2021-08-13
2021-04-24
2021-07-24
2021-08-22
2021-08-22
2021-08-19
2021-08-19
2021-08-13
2021-08-26
2021-08-08
2021-08-12
2021-08-19
2021-08-19
2021-08-14
2021-09-04
2021-09-04
2021-09-04
2021-03-31
2021-03-31
2021-09-09
2021-07-18
2021-08-12
2021-01-29
2021-01-29
2021-01-29

12
37
4
4
35
42
5
34
16
41
12
41
41
5
5
5
30
29
5
29
42
42
30
29
30
30
42
12
5
25
42
5
5
12
7
11
9
29
30
5
30
20
1
4
5

483

63573
63591
63592
63605
63619
63620
63636
63638
63650
63651
63652
63665
63666
63678
63679
63680
63686
63687
63688
63712
63721
63738
63800
63806
63807
63814
63815
63823
63842
63850
63867
63922
63923
63942
63982
63983
63984
64016
64017
64027
64042
64045
64063
64064
64065

2021-01-29
2021-01-29
2021-01-29
2021-01-29
2021-01-29
2021-01-29
2021-01-29
2021-01-29
2021-01-29
2021-01-29
2021-09-16
2021-08-21
2021-08-21
2021-08-21
2021-08-21
2021-08-21
2021-08-21
2021-08-21
2021-09-10
2021-09-19
2021-09-06
2021-09-06
2021-09-19
2021-07-30
2021-08-22
2021-04-04
2021-09-02
2021-09-02
2021-07-16
2021-08-15
2021-08-15
2021-08-15
2021-08-29
2021-09-24
2021-09-12
2021-08-02
2021-08-02
2021-08-28
2021-02-14
2021-02-14
2021-02-14
2021-02-14
2021-08-14
2021-02-14
2021-09-30

12
16
29
30
31
33
33
35
39
42
5
9
35
42
42
35
42
35
38
3
30
30
37
10
29
5
5
5
9
5
5
5
42
5
5
3
3
32
42
5
1
42
5
1
14

484

64066
64067
64068
64069
64070
64071
64071
64072
64073
64074
64095
64102
64107
64112
64113
64114
64115
64116
64120
64126
64145
64145
64146
64152
64167
64171
64176
64177
64187
64198
64199
64200
64201
64204
64248
64316
64316
64325
64333
64334
64335
64336
64337
64338
64347

2021-09-30
2021-03-09
2021-09-19
2021-09-23
2021-08-27
2021-08-27
2021-09-30
2021-09-17
2021-09-17
2021-10-02
2021-10-15
2021-09-24
2021-10-04
2021-09-27
2021-09-09
2021-09-09
2021-09-09
2021-09-09
2021-09-09
2021-09-09
2021-09-09
2021-09-09
2021-09-06
2021-09-23
2021-10-04
2021-09-23
2021-09-23
2021-09-23
2021-09-23
2021-09-23
2021-10-17
2021-10-15
2021-09-12
2021-09-30
2021-10-18
2021-10-18
2021-10-18
2021-10-15
2021-10-15
2021-10-17
2021-10-15
2021-10-22
2021-10-23
2021-10-23
2021-10-21

25
42
3
29
7
12
25
30
31
5
43
35
16
25
25
18
25
18
25
18
25
18
11
9
5
25
16
39
38
25
42
37
32
25
42
9
25
35
39
25
41
35
5
3
3

485

64349
64350
64361
64364
64370
64371
64388
64403
64404
64410
64411
64434
64453
64454
64456
64457
64458
64459
64460
64461
64462
64463
64469
64470
64476
64481
64482
64483
64484
64481
64486
64487
64502
64510
64520
64521
64522
64525
64526
64531
64532
64556
64566
64567
64577

2021-10-21
2021-10-18
2021-10-18
2021-10-15
2021-10-15
2021-10-15
2021-09-23
2021-08-13
2021-09-19
2021-10-21
2021-10-21
2021-10-21
2021-09-23
2021-11-04
2021-08-08
2021-10-17
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-31
2021-08-15
2021-10-04
2021-10-04
2021-11-08
2021-10-15
2021-10-18
2021-10-15
2021-10-18
2021-10-29
2021-09-25
2021-02-05
2021-10-15
2021-10-08
2021-12-10
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-31

3
25
9
2
3
41
3
14
12
5
5
5
7
30
3
5
25
28
30
32
41
35
18
5
3
3
14
17
18
29
18
5
9
29
5
4
5
32
16
41
16
28
9
14
32

486

64577
64578
64580
64582
64583
64639
64640
64643
64644
64647
64648
64649
64656
64659
64691
64692
64699
64707
64709
64710
64711
64712
64713
64721
64730
64731
64734
64739
64740
64741
64743
64747
64748
64755
64757
64769
64792
64804
64805
64806
64807
64808
64809
64810
64811

2021-10-31
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-31
2021-11-20
2021-11-18
2021-11-18
2021-11-15
2021-11-18
2021-11-15
2021-11-15
2021-11-18
2021-11-18
2021-11-18
2021-11-29
2021-10-31
2021-12-10
2021-12-20
2021-12-20
2021-10-15
2021-10-15
2021-10-15
2021-10-15
2021-07-13
2021-11-12
2021-11-12

18
29
7
21
25
35
11
9
28
14
5
18
21
7
35
42
42
42
42
11
11
25
11
3
35
42
41
9
35
42
10
41
12
5
25
29
30
31
5
37
37
36
16
12
12

487

64812
64813
64814
64815
64816
64817
64818
64819
64820
64821
64830
64842
64844
64845
64846
64847
64848
64849
64850
64851
64852
64853
64854
64862
64863
64864
64868
64869
64870
64871
64872
64874
64878
64886
64909
64912
64923
64926
64929
64931
64931
64932
64934
64938
64940

2021-12-09
2021-09-26
2021-10-29
2021-10-31
2021-10-31
2021-11-18
2021-11-18
2021-10-15
2021-10-15
2021-10-31
2021-05-15
2021-11-27
2021-12-27
2021-10-25
2021-10-25
2021-12-04
2021-07-05
2021-11-13
2021-10-22
2021-12-13
2021-12-13
2021-12-13
2021-12-04
2021-11-04
2021-12-23
2021-11-06
2021-11-18
2021-11-15
2021-11-15
2021-11-15
2021-10-31
2021-11-06
2021-10-31
2021-10-31
2021-10-31
2021-12-12
2021-12-12
2021-10-31
2021-12-27
2021-11-21
2021-12-30
2022-01-24
2021-07-02
2021-07-02
2021-12-02

21
9
42
25
35
29
11
35
42
6
24
5
5
29
29
30
10
3
29
9
14
25
32
29
42
29
32
29
9
28
30
33
30
30
30
2
5
30
39
5
17
12
9
41
2

488

64948
64955
64956
64967
64968
64969
64975
64987
64988
65001
65009
65018
65023
65033
65033
65047
65048
65049
65056
65063
65064
65065
65066
65067
65122
65132
65153
65172
65173
65174
65180
65181
65183
65184
65185
65186
65187
65195
65226
65230
65247
65263
65269
65270
65278

2022-01-06
2021-10-09
2022-01-13
2021-10-09
2021-07-31
2021-12-23
2021-12-02
2021-07-19
2021-07-19
2022-01-15
2022-01-15
2022-01-15
2022-01-15
2022-01-15
2022-01-15
2022-01-17
2021-12-13
2021-11-15
2022-01-24
2022-01-24
2022-01-27
2021-11-25
2021-11-15
2021-11-18
2021-11-15
2021-11-15
2021-11-15
2021-11-15
2021-07-02
2022-01-30
2021-07-02
2021-07-02
2021-07-02
2021-07-02
2021-07-02
2021-07-02
2021-06-17
2021-07-02
2021-07-02
2022-02-10
2021-12-02
2021-06-26
2022-02-04
2021-08-03
2021-08-29

1
32
33
32
38
3
39
36
42
9
16
16
25
28
30
25
18
5
5
5
3
30
16
16
21
16
5
3
41
37
41
41
41
41
41
41
5
41
41
12
5
31
42
14
42

489

65279
65285
65294
65295
65316
65387
65389
65392
65393
65395
65396
65396
65397
65398
65399
65400
65401
65404
65406
65406
65431
65441
65451
65452
65462
65463
65464
65465
65480
65484
65503
65504
65514
65515
65516
65518
65523
65524
65528
65529
65557
65572
65577
65610
65613

2022-01-13
2021-10-16
2012-02-06
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05

3
14
14
1
4
6
7
8
9
11
12
16
17
19
20
25
35
36
37
38
39
40
41
42
42
1
7
40
11
37
12
17
25
6
8
9
36
16
4
38
39
19
20
35
41

490

65615
65616
65686
65687
65690
65691
65692
65693
65694
65696
65697
65699
65700
65702
65703
65705
65707
65708
65709
65710
65711
65712
65713
65714
65716
65717
65718
65719
65721
65722
65723
65725
65726
65727
65729
65730
65731
65732
65733
65736
65737
65738
65739
65740
65741

2022-01-17
2022-01-17
2022-01-17
2022-01-17
2022-01-17
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-12-12
2021-12-12
2021-12-12
2021-12-12
2021-11-13
2021-11-13
2021-12-23
2022-01-24
2022-01-24
2021-12-09
2022-02-27
2021-11-15
2022-02-26
2021-12-26
2021-09-02
2021-09-02
2022-03-19
2022-03-19
2022-03-19

42
25
36
41
28
4
7
35
39
42
38
11
16
36
12
20
25
8
40
1
17
6
37
41
19
9
17
9
42
35
16
16
34
29
30
3
12
9
3
3
5
5
37
40
42

491

65757
65758
65759
65760
65761
65762
65764
65767
65769
65770
65771
65772
65773
65775
65776
65777
65778
65779
65780
65781
65782
65784
65785
65786
65787
65788
65798
65799
65800
65801
65803
65803
65805
65815
65816
65828
65839
65886
65911
65977
65991
65992
65999
66000
66001

2022-03-19
2022-03-11
2022-03-11
2021-12-10
2021-09-25
2021-09-25
2021-10-10
2022-03-25
2022-03-18
2021-12-12
2021-12-12
2021-12-12
2021-12-12
2021-08-15
2021-07-02
2021-07-20
2021-10-10
2021-12-23
2021-07-02
2021-07-02
2021-07-20
2022-01-13
2021-07-20
2021-07-20
2021-07-20
2021-11-13
2021-07-20
2022-02-05
2022-01-26
2021-11-14
2021-10-10
2021-10-10
2021-11-18
2021-11-18
2021-12-04
2021-12-07
2021-12-21
2021-12-07
2022-02-27
2021-08-08
2021-09-24
2021-09-23
2022-03-19
2021-12-09
2021-10-31

2
30
29
5
28
12
32
9
4
35
42
17
9
39
41
28
30
32
9
41
9
30
41
41
25
5
9
30
3
41
30
30
36
36
5
42
9
41
5
5
42
5
12
5
30

492

66030
66034
66035
66149
66235
66236
66270
66307
66337
66338
66339
66340
66341
66438
66439
66450
66456
66458
66481
66482
66491
66492
66496
66497
66498
66501
66504
66593
66656
66664
66743
66749
67174
67174
67212
67248
67256
67283
67352
67390
67438
67475
67705
67766
67913

2021-04-01
2022-01-08
2022-02-27
2021-09-26
2021-06-28
2021-07-17
2021-07-17
2021-07-17
2021-11-15
2022-01-06
2022-03-13
2021-03-19
2022-01-20
2021-10-19
2021-12-10
2021-10-24
2021-11-15
2021-09-09
2021-11-20
2021-10-15
2021-10-15
2021-03-29
2015-08-03
2015-09-22
2021-09-04
2021-09-04
2021-07-26
2018-05-22
2019-08-10
2019-08-10
2019-10-21
2020-01-21
2020-05-17
2020-05-17
2020-05-17
2020-05-17
2020-06-09
2020-04-08
2020-04-08
2020-06-24
2020-09-13
2020-08-12
2020-08-12
2020-07-20
2020-08-08

30
5
5
3
5
25
25
25
5
30
3
14
30
2
3
24
32
12
11
1
4
1
36
36
34
34
42
36
35
20
1
30
39
9
42
38
5
36
36
3
1
5
30
30
41

493

67919
68225
68296
68304
68519
68614
68646
68650
69155
69179
69443
69480
69563
69603
69986
70106
70925
72677
73304
79524
79535
79540
81553
81818
94418
94418
97977
102215
108391
108590
109045
110557
111834
112488
112489
112580
112740
113012
113013
113084
113318
114087
114088
114091
114094

2020-08-17
2020-09-27
2020-09-05
2020-09-05
2020-09-05
2020-10-07
2020-10-07
2020-10-25
2020-10-18
2020-03-18
2020-03-18
2020-10-12
2020-11-23
2020-11-25
2021-02-28
2020-11-10
2020-10-20
2020-11-03
2020-10-20
2020-12-22
2020-12-12
2020-10-28
2020-12-16
2020-12-22
2021-01-06
2020-12-28
2021-03-07
2020-12-30
2020-12-30
2020-12-30
2020-12-09
2020-12-09
2020-12-09
2021-01-09
2021-01-09
2021-01-09
2021-01-09
2021-01-09
2021-01-09
2021-03-30
2020-09-23
2020-09-23
2020-12-02
2020-12-16
2021-01-12

3
32
35
14
26
32
33
30
4
7
7
16
42
30
5
7
5
35
11
30
43
7
11
5
29
21
30
18
25
35
30
29
29
30
29
29
29
30
30
11
30
30
43
7
18

494

114255
114278
114284
114285
114286
114829
114830
115043
115086
115140
115140
115158
115177
115219
115230
115236
115274
115287
115288
115322
115364
115379
115417
115429
115431
115437
115529
115620
115621
115622
115665
115666
115667
115701
115702
115703
115704
115705
115706
115894
115902
115903
116090
116129
116147

2021-01-25
2021-01-25
2020-10-20
2020-10-26
2021-05-08
2020-11-07
2020-12-01
2020-12-01
2020-12-01
2020-11-07
2020-12-01
2020-12-01
2021-01-31
2021-01-09
2021-01-09
2021-03-16
2021-01-12
2020-06-08
2020-06-08
2020-11-22
2021-01-30
2021-01-23
2021-01-23
2021-05-19
2021-02-24
2020-10-20
2021-01-12
2021-02-03
2021-02-03
2021-01-27
2021-01-27
2021-01-27
2021-01-27
2021-01-27
2021-01-27
2021-01-27
2021-01-27
2021-01-27
2021-03-15
2021-03-06
2021-02-28
2021-02-13
2021-02-28
2021-02-28
2021-02-14

35
43
9
35
35
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
32
5
18
18
43
30
42
42
32
25
7
16
41
16
20
25
12
35
28
22
39
41
14
3
30
3
39
32
35
5

495

116150
116151
116156
116213
116245
116263
116264
116265
116266
116267
116268
116269
116299
116390
116391
116396
116497
116503
116506
116540
116549
116559
116559
116586
116625
116631
116711
116713
116714
116729
116730
116731
116732
116733
116734
116735
116736
116737
116795
116802
116806
116849
116873
116874
116914

2021-02-14
2021-02-14
2021-02-14
2021-02-16
2021-02-16
2021-02-16
2021-04-06
2021-03-17
2021-03-16
2021-03-16
2020-12-01
2021-03-01
2021-02-07
2021-03-21
2021-03-21
2021-03-21
2021-03-01
2021-03-13
2021-02-20
2021-03-01
2020-10-10
2021-01-30
2021-01-16
2020-09-29
2021-03-17
2021-04-14
2021-03-21
2021-03-21
2021-03-21
2021-03-10
2021-03-10
2021-03-23
2021-03-23
2021-03-28
2021-04-06
2021-04-06
2021-04-18
2020-09-29
2021-03-06
2021-04-06
2021-04-06
2021-03-23
2021-03-31
2021-03-02
2021-03-02

3
11
3
43
43
43
12
30
6
5
1
11
39
32
30
29
10
30
3
3
9
28
3
1
21
25
30
32
29
9
9
9
9
25
26
3
8
36
43
5
35
3
43
20
20

496

116915
116916
116969
116974
116974
116975
117005
117058
117059
117072
117092
117098
117103
117111
117112
117113
117125
117131
117134
117135
117138
117139
117143
117197
117198
117225
117226
117228
117229
117331
117332
117346
117346
117360
117361
117362
117384
117386
117409
117457
117458
117471
117489
117510
117510

2021-03-29
2021-03-29
2021-03-28
2021-01-27
2021-02-24
2021-04-14
2021-04-14
2021-01-24
2021-04-06
2021-05-03
2021-04-24
2021-04-24
2021-04-24
2021-05-08
2021-05-08
2021-05-08
2021-04-24
2021-04-24
2021-05-08
2021-05-08
2021-05-08
2021-02-28
2021-05-03
2021-05-11
2021-05-11
2021-05-11
2021-05-11
2021-05-11
2021-04-24
2021-02-16
2021-02-16
2021-01-09
2021-02-08
2021-03-04
2021-03-04
2021-03-29
2021-05-24
2021-05-24
2021-05-24
2021-05-24
2021-05-24
2021-02-09
2021-02-09
2021-04-24
2021-05-02

35
9
43
29
14
3
35
7
26
30
5
5
5
25
18
5
5
5
14
3
9
5
30
3
8
38
3
8
9
43
43
32
9
5
10
9
4
1
4
42
1
33
33
5
35

497

117535
117549
117559
117562
117564
117565
117566
117630
117634
117706
117711
117714
117753
117769
117770
117772
117795
117797
117816
117817
117818
117834
117903
117950
117951
117956
117957
117958
117984
118008
118008
118067
118106
118142
118143
118150
118167
118168
118169
118170
118171
118182
118182
118192
118223

2021-05-02
2021-04-04
2021-04-04
2021-06-01
2021-06-02
2021-05-22
2021-05-22
2021-05-22
2021-06-05
2021-06-05
2021-07-06
2021-06-01
2021-06-01
2021-05-10
2021-04-11
2021-04-17
2021-05-31
2021-04-25
2021-05-30
2021-01-30
2021-04-20
2021-05-17
2021-05-17
2021-06-16
2021-06-16
2021-06-07
2021-06-07
2021-03-10
2021-06-06
2021-06-07
2021-06-06
2021-06-09
2021-06-02
2021-06-02
2021-05-22
2021-05-29
2021-06-22
2021-06-06
2021-06-06
2021-06-06
2021-06-06
2021-05-24
2021-06-16
2021-06-16
2021-06-16

36
29
30
30
5
5
5
5
9
16
32
5
5
3
32
9
30
9
3
30
18
9
9
9
9
30
29
13
18
18
29
24
43
30
17
3
33
18
25
35
35
9
6
18
18

498

118224
118227
118228
118248
118262
118281
118282
118291
118309
118310
118380
118393
118394
118395
118399
118400
118401
118402
118403
118414
118430
118454
118454
118455
118455
118473
118486
118487
118496
118498
118506
118507
118518
118519
118543
118545
118573
118575
118576
118577
118588
118595
118605
118610
118610

2021-06-16
2021-06-16
2021-06-16
2021-06-16
2021-06-09
2021-06-07
2021-06-16
2021-06-16
2021-06-02
2021-06-02
2021-06-02
2021-10-11
2021-10-12
2021-10-11
2021-10-11
2021-06-19
2021-06-19
2021-06-30
2021-05-22
2021-05-22
2021-06-16
2021-06-16
2021-06-21
2021-06-16
2021-06-16
2021-06-23
2021-06-23
2021-06-23
2021-07-05
2021-01-25
2021-01-25
2021-06-27
2021-06-27
2021-06-28
2021-06-09
2021-07-07
2021-07-12
2021-07-12
2021-07-12
2021-07-12
2021-07-14
2021-07-14
2021-07-14
2021-07-14
2021-07-14

9
14
18
27
9
33
25
24
6
17
16
5
5
5
5
30
30
4
9
38
25
25
29
14
14
42
44
5
3
41
9
12
5
19
9
5
5
20
10
5
5
43
35
3
37

499

118612
118613
118614
118616
118639
118642
118644
118645
118670
118671
118672
118673
118674
118676
118677
118704
118705
118707
118722
118723
118728
118728
118735
118738
118738
118745
118746
118747
118763
118766
118767
118773
118775
118777
118793
118794
118821
118822
118823
118824
118825
118826
118827
118828
118829

2021-04-04
2021-06-27
2021-06-01
2021-07-04
2021-07-04
2021-05-16
2021-04-13
2021-06-16
2021-06-16
2021-06-26
2021-07-25
2021-07-25
2021-07-25
2021-07-14
2021-07-14
2021-07-14
2021-07-14
2021-07-14
2021-07-11
2021-06-08
2021-06-08
2021-06-08
2021-06-08
2021-06-08
2021-06-08
2021-07-18
2021-07-27
2021-04-17
2021-06-09
2021-07-18
2021-07-18
2021-07-18
2021-07-18
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-28
2021-06-20
2021-06-16
2021-06-16
2021-06-16
2021-07-28
2021-06-12

3
43
3
11
9
33
43
19
17
3
12
12
12
12
12
20
12
16
11
9
16
35
41
42
45
39
30
35
6
39
12
12
35
5
29
30
29
30
30
7
3
3
3
9
30

500

118857
118863
118864
118872
118873
118890
118891
118893
118894
118914
118927
118928
118929
118931
118931
118934
118935
118940
118945
118947
118948
118949
118950
118951
118952
118987
118996
118998
119012
119030
119031
119031
119033
119041
119044
119045
119046
119047
119058
119065
119068
119068
119074
119081
119089

2021-05-31
2021-05-31
2021-08-07
2021-07-26
2021-07-26
2021-06-16
2021-07-21
2021-07-21
2021-07-21
2021-07-21
2021-07-21
2021-04-14
2021-08-02
2021-07-20
2021-07-14
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-24
2021-07-24
2021-08-10
2021-05-02
2021-05-02
2021-08-01
2021-07-27
2021-07-27
2021-08-02
2021-06-30
2021-06-30
2021-06-30
2021-06-30
2021-06-30
2021-08-04
2021-08-04
2021-06-21
2021-07-03
2021-08-04
2021-06-23
2021-09-14
2021-08-11
2021-05-27
2021-07-14
2021-07-14
2021-08-09

28
18
30
29
30
3
12
18
25
12
9
30
16
16
21
7
5
5
10
5
28
35
5
5
5
25
25
3
7
9
11
12
35
5
5
3
9
32
41
25
3
5
3
35
14

501

119096
119097
119102
119127
119128
119136
119146
119149
119150
119151
119153
119158
119161
119166
119184
119193
119198
119198
119199
119200
119201
119214
119225
119226
119231
119234
119234
119241
119250
119251
119252
119253
119254
119256
119257
119262
119282
119292
119294
119309
119312
119315
119318
119319
119321

2021-07-14
2021-08-02
2021-08-02
2021-08-02
2021-07-14
2021-07-14
2021-07-14
2021-07-14
2021-07-14
2021-07-14
2021-07-25
2021-10-11
2021-08-07
2021-08-07
2021-07-12
2021-07-12
2021-07-24
2021-07-14
2021-07-12
2021-07-24
2021-08-21
2021-08-21
2021-08-21
2021-07-14
2021-06-23
2021-06-23
2021-07-20
2021-06-30
2021-08-11
2021-07-31
2021-08-18
2021-08-11
2021-08-14
2021-06-22
2021-06-22
2021-08-10
2021-07-18
2021-08-10
2021-08-11
2021-08-21
2021-08-22
2021-08-22
2021-07-24
2021-07-05
2021-02-15

17
5
10
11
37
3
37
21
21
41
20
5
12
12
42
29
30
21
40
28
19
5
5
17
41
41
28
30
14
12
5
35
12
29
30
5
43
33
25
30
1
32
5
35
1

502

119324
119327
119328
119330
119331
119334
119335
119337
119340
119341
119359
119365
119371
119375
119379
119383
119384
119385
119387
119388
119391
119392
119396
119407
119409
119413
119426
119433
119434
119440
119443
119447
119449
119451
119452
119464
119477
119478
119481
119491
119495
119520
119535
119549
119551

2021-02-15
2021-08-15
2021-08-15
2021-06-30
2021-08-01
2021-08-01
2021-08-25
2021-03-08
2021-03-08
2021-08-25
2021-08-25
2020-11-03
2021-07-12
2021-08-14

35
30
30
9
30
30
5
1
17
5
29
29
5
32

119552
119558
119559
119566
119574
119575
119579
119580
119581
119585
119586
119610
119630
119633

2021-08-14
2021-08-14
2021-09-12
2021-06-27
2021-06-27
2021-06-27
2021-09-06
2021-09-06
2021-09-06
2021-09-06
2021-09-06
2021-07-28
2021-08-23
2021-08-23
2021-08-23
2021-08-23
2021-08-23
2021-08-23
2021-08-23
2021-07-24
2021-09-04
2021-09-04
2021-08-29
2021-06-21
2021-08-23
2021-08-23
2021-08-23
2021-08-23
2021-09-11
2021-09-11
2021-09-06

5
29
11
18
24
22
1
2
17
19
27
25
21
8
34
30
14
25
14
11
30
30
30
12
6
24
28
27
30
32
5

119634
119635
119637
119645
119646
119647
119660
119661
119662
119663
119664
119673
119692
119693
119694
119695
119696
119697
119698
119703
119704
119705
119706
119708
119710
119713
119714
119715
119718
119719
119721

503

2021-09-13

9

119722

2021-09-13
2021-05-03
2021-08-04
2021-09-15
2021-08-18
2021-09-12
2021-09-12
2021-09-04
2021-05-26
2021-03-08
2021-09-06
2021-09-06
2021-05-03
2021-07-17
2021-08-29
2021-09-11
2021-09-12
2021-08-04
2021-08-23
2021-08-23
2021-07-31
2021-07-31
2021-08-23
2021-07-14
2021-07-14
2021-08-28
2021-08-28
2021-09-04
2021-09-04
2021-09-04
2021-08-08
2021-08-28
2021-09-14
2021-09-12
2021-09-12
2021-09-04
2021-09-15
2021-09-20
2021-09-04
2021-08-17
2021-08-17
2021-09-14
2021-09-14
2021-08-28

9
17
35
31
1
43
43
30
5
5
2
1
9
11
5
9
3
3
9
7
3
21
11
3
21
44
44
38
36
35
6
30
35
9
9
5
3
19
9
34
34
29
30
29

119723
119730
119734
119737
119743
119747
119747
119750
119753
119756
119758
119764
119770
119782
119786
119796
119798
119801
119803
119804
119805
119806
119813
119816
119817
119819
119820
119822
119823
119824
119838
119839
119840
119841
119842
119848
119849
119850
119864
119871
119875
119886
119887
119888

504

2021-08-28
2021-08-28
2021-08-29
2021-09-27
2021-09-27
2021-09-27
2021-09-06
2021-09-06
2021-06-09
2021-08-14
2021-09-06
2021-09-06
2021-09-06
2021-09-15
2021-09-08
2021-09-08
2021-08-25
2021-08-29
2021-08-29
2021-08-28
2021-08-28
2021-07-14
2021-09-04
2021-09-13
2021-09-13
2021-09-13
2021-09-11
2021-09-22
2021-09-22
2021-09-26
2021-09-26
2021-09-26
2021-09-26
2021-09-26
2021-09-26
2021-09-26
2021-08-25
2021-09-04
2021-09-28
2021-10-02
2021-10-02
2021-09-29
2021-09-29
2021-09-29
2021-07-20

16
16
32
26
21
3
35
35
7
9
25
3
25
5
29
5
44
11
14
44
43
3
5
3
13
5
9
28
28
43
1
2
3
4
16
17
43
30
10
5
5
1
5
5
43

505

119890
119891
119895
119903
119904
119905
119912
119914
119920
119922
119926
119928
119929
119931
119934
119935
119937
119941
119942
119943
119946
119947
119952
119955
119956
119958
119961
119963
119964
119968
119969
119970
119971
119972
119973
119974
119978
119981
119988
119996
119997
120000
120001
120002
120012

2021-07-20
2021-08-25
2021-08-22
2021-08-22
2021-08-22
2021-09-15
2021-08-23
2021-08-11
2021-09-25
2021-08-23
2021-10-02
2021-10-02
2021-10-02
2021-10-02
2021-10-02
2021-10-02
2021-10-02
2021-10-02
2021-10-02
2021-10-02
2021-10-02
2021-10-02
2021-10-02
2021-10-02
2021-05-29
2021-08-22
2021-08-15
2021-08-15
2021-08-15
2021-08-15
2021-08-15
2021-08-15
2021-09-20
2021-09-14
2021-09-14
2021-09-04
2021-09-04
2021-09-04
2021-10-03
2021-10-03
2021-10-03
2021-10-03
2021-10-03
2021-06-24
2021-06-24

30
5
9
37
35
5
10
35
30
35
18
5
2
5
3
1
4
1
3
25
10
21
3
4
6
9
30
30
30
30
30
30
3
30
30
1
16
19
29
30
2
17
19
42
9

506

120013
120018
120025
120026
120027
120029
120030
120031
120034
120036
120037
120038
120039
120040
120041
120042
120043
120044
120045
120046
120047
120048
120049
120050
120057
120060
120076
120077
120078
120079
120080
120081
120086
120101
120102
120111
120112
120113
120124
120125
120126
120127
120128
120129
120130

2021-07-25
2021-10-04
2021-10-04
2021-08-23
2021-06-16
2021-06-16
2021-08-23
2021-08-23
2021-08-23
2021-06-16
2021-09-06
2021-09-25
2021-06-16
2021-09-27
2021-09-27
2021-10-09
2021-10-09
2021-10-06
2021-06-22
2021-09-12
2021-09-08
2021-10-09
2021-09-14
2021-07-27
2021-09-06
2021-09-06
2021-09-06
2021-09-25
2021-10-09
2021-10-09
2021-08-14
2021-08-14
2021-04-03
2021-08-09
2021-02-14
2021-11-20
2021-08-07
2021-10-13
2021-10-12
2021-10-12
2021-10-12
2021-10-12
2021-10-12
2021-10-12
2021-10-12

31
39
3
26
14
3
16
18
16
18
9
45
36
25
35
9
28
30
41
30
9
41
30
25
6
17
19
29
29
30
29
30
30
25
3
42
30
36
25
3
25
3
25
3
25

507

120148
120159
120160
120162
120166
120168
120169
120170
120178
120179
120184
120201
120203
120209
120210
120215
120218
120220
120242
120243
120249
120250
120251
120253
120255
120256
120257
120262
120263
120266
120272
120273
120276
120304
120305
120311
120314
120322
120326
120327
120328
120329
120330
120331
120332

2021-10-12
2021-10-12
2021-10-11
2021-10-11
2021-10-11
2021-09-12
2021-08-23
2021-07-22
2021-07-22
2021-09-04
2021-06-16
2021-06-16
2021-10-09
2021-10-06
2021-10-06
2021-10-13
2021-07-22
2021-09-04
2021-10-16
2021-10-16
2021-09-11
2021-09-11
2021-07-22
2021-10-12
2021-09-11
2021-09-11
2021-09-11
2021-09-11
2021-07-22
2021-07-22
2021-10-18
2021-10-18
2021-10-18
2021-10-04
2021-10-02
2021-10-04
2021-10-04
2021-06-29
2021-10-16
2021-10-16
2021-10-16
2021-02-13
2021-10-27
2021-07-26
2021-07-26

25
3
11
5
3
30
6
35
43
41
9
25
5
5
5
43
35
42
43
43
7
12
43
5
7
12
9
9
43
35
5
5
5
31
30
5
5
35
3
5
5
29
9
16
41

508

120333
120334
120336
120337
120338
120341
120344
120354
120355
120357
120361
120362
120363
120366
120367
120370
120376
120377
120384
120385
120389
120390
120391
120392
120395
120397
120398
120399
120400
120401
120405
120406
120407
120417
120421
120426
120427
120437
120438
120439
120440
120445
120449
120452
120453

2021-10-30
2021-10-04
2021-10-10
2021-10-30
2021-10-30
2021-09-28
2021-09-28
2021-09-25
2021-09-08
2021-09-08
2021-09-25
2021-09-03
2021-04-28
2021-10-23
2021-10-23
2021-10-25
2021-10-30
2021-10-02
2021-06-05
2021-10-23
2021-10-27
2021-10-27
2021-10-02
2021-10-02
2021-09-04
2021-11-13
2021-09-13
2021-10-17
2021-07-15
2021-03-08
2021-03-08
2021-03-08
2021-10-30
2021-10-27
2021-10-27
2021-10-27
2021-10-27
2021-08-02
2021-10-12
2021-04-28
2021-04-28
2021-04-28
2021-10-23
2021-10-09
2021-10-23

35
31
16
30
30
35
36
29
29
30
45
6
3
30
30
5
5
41
1
25
30
37
43
43
42
5
3
32
30
9
38
41
42
5
14
14
14
36
25
32
33
32
37
36
8

509

120463
120464
120467
120473
120479
120484
120485
120495
120496
120497
120503
120505
120507
120521
120522
120536
120538
120541
120542
120543
120544
120545
120546
120547
120548
120552
120561
120567
120568
120576
120577
120578
120583
120592
120593
120594
120595
120601
120602
120603
120604
120609
120611
120612
120614

2021-10-23
2021-10-23
2021-10-23
2021-10-23
2021-10-23
2021-10-23
2021-10-23
2021-10-23
2021-10-18
2021-07-19
2021-09-05
2021-10-17
2021-10-12
2021-10-26
2021-09-29
2021-09-29
2021-09-29
2021-09-29
2021-10-17
2021-09-02
2021-10-12
2021-10-12
2021-10-12
2021-10-12
2021-10-17
2021-10-17
2021-10-13
2021-10-23
2021-08-17
2021-10-18
2021-10-20
2021-10-23
2021-11-20
2021-11-20
2021-06-14
2021-07-03
2021-10-24
2021-10-24
2021-10-24
2021-11-13
2021-10-17
2021-10-17
2021-05-26
2021-05-26
2021-10-24

35
41
37
28
28
35
41
8
30
25
3
12
25
16
43
43
30
43
12
9
35
35
35
35
12
12
3
12
34
34
32
14
18
37
11
30
11
2
2
9
37
37
9
42
30

510

120615
120616
120617
120618
120619
120620
120621
120622
120627
120629
120630
120633
120646
120663
120665
120668
120670
120671
120675
120679
120683
120684
120685
120686
120687
120688
120691
120692
120700
120702
120707
120708
120713
120714
120720
120727
120728
120731
120732
120736
120737
120738
120740
120741
120743

2021-07-26
2021-10-17
2021-09-18
2021-10-24
2021-09-04
2021-10-06
2021-10-20
2021-11-15
2021-11-17
2021-11-17
2021-11-17
2021-11-21
2021-11-21
2021-11-21
2021-11-17
2021-11-17
2021-11-17
2021-11-17
2021-11-21
2021-11-21
2021-11-21
2021-11-15
2021-11-15
2021-11-14
2021-11-14
2021-11-14
2021-11-15
2021-11-15
2021-07-26
2021-10-31
2021-10-31
2021-11-23
2021-10-17
2021-10-23
2021-10-23
2021-10-23
2021-10-23
2021-10-27
2021-10-23
2021-10-24
2021-11-23
2021-11-23
2021-10-18
2021-11-14
2021-11-14

30
37
3
25
41
3
3
42
5
5
5
18
25
28
43
5
5
43
38
41
42
9
41
29
30
43
37
38
9
35
34
21
12
24
21
24
21
41
36
30
5
43
3
30
29

511

120745
120751
120753
120762
120771
120776
120778
120782
120785
120786
120787
120788
120789
120790
120792
120793
120794
120795
120798
120799
120800
120804
120805
120808
120809
120810
120813
120814
120823
120839
120840
120842
120857
120859
120860
120861
120862
120864
120866
120869
120870
120871
120873
120876
120877

2021-11-14
2021-10-16
2021-10-27
2021-11-13
2021-11-13
2021-11-13
2021-11-13
2021-11-20
2021-11-15
2021-11-15
2021-11-15
2021-11-15
2021-07-05
2021-11-17
2021-11-01
2021-09-25
2021-09-25
2021-10-23
2021-11-17
2021-11-17
2021-11-22
2021-11-22
2021-11-22
2021-11-22
2021-11-17
2021-11-24
2021-11-24
2021-11-27
2021-11-27
2021-11-27
2021-11-29
2021-11-27
2021-11-27
2021-11-13
2021-10-04
2021-11-13
2021-11-13
2021-10-04
2021-10-04
2021-11-01
2021-11-20
2021-11-20
2021-11-20
2021-11-13
2021-11-13

32
17
14
3
5
5
3
12
1
35
5
5
9
29
12
9
38
29
31
29
43
43
1
5
30
25
35
5
5
5
35
5
5
3
9
5
5
39
39
5
5
5
5
3
3

512

120878
120880
120911
120912
120913
120914
120915
120916
120920
120934
120935
120936
120945
120965
120966
120970
120971
120986
120999
121000
121001
121002
121003
121004
121008
121011
121012
121013
121014
121015
121017
121018
121019
121024
121026
121028
121029
121032
121033
121034
121035
121036
121037
121041
121042

2021-11-03
2021-10-27
2021-10-27
2021-11-01
2021-10-23
2021-10-23
2021-11-23
2021-11-23
2021-11-23
2021-11-21
2021-11-27
2021-09-07
2021-11-30
2021-11-30
2021-11-30
2021-11-30
2021-11-30
2021-11-30
2021-07-08
2021-11-24
2021-11-29
2021-12-04
2021-11-14
2021-10-17
2021-11-20
2021-11-14
2021-10-23
2021-10-23
2021-10-30
2021-12-06
2021-11-02
2021-10-19
2021-12-04
2021-12-04
2021-11-17
2021-11-24
2021-11-24
2021-12-06
2021-12-06
2021-12-06
2021-12-05
2021-08-17
2021-08-17
2021-08-17
2021-08-17

5
37
12
3
20
20
28
25
18
7
30
1
1
37
16
11
7
30
30
30
43
1
29
41
41
16
1
17
34
5
25
5
25
25
9
35
17
9
11
7
16
34
34
34
34

513

121046
121047
121048
121052
121053
121055
121057
121058
121059
121061
121062
121063
121064
121067
121068
121069
121070
121071
121073
121074
121075
121083
121084
121088
121091
121093
121098
121099
121100
121109
121110
121111
121112
121113
121114
121116
121117
121127
121128
121129
121139
121140
121141
121142
121143

2021-08-17
2021-08-17
2021-08-17
2021-08-17
2021-08-17
2021-08-17
2021-08-17
2021-10-17
2021-08-07
2021-08-07
2021-08-07
2021-08-07
2021-08-07
2021-11-17
2021-11-17
2021-10-24
2021-12-05
2021-09-18
2021-08-18
2021-12-06
2021-12-06
2021-12-06
2021-08-18
2021-09-22
2021-11-13
2021-08-17
2021-10-20
2021-12-01
2021-12-19
2021-10-30
2021-09-27
2021-10-23
2021-10-23
2021-10-23
2021-11-20
2021-11-13
2021-10-19
2021-08-16
2021-08-16
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-10-23
2021-10-23
2021-10-31

34
34
34
34
34
34
34
42
28
28
10
28
28
32
43
2
38
44
5
9
7
11
32
29
43
34
3
39
42
12
29
9
25
41
10
5
30
29
30
3
8
11
16
21
12

514

121144
121145
121146
121147
121148
121149
121150
121153
121154
121155
121156
121157
121158
121187
121188
121198
121209
121210
121230
121231
121232
121233
121235
121238
121239
121244
121254
121258
121281
121286
121288
121294
121295
121296
121299
121300
121301
121306
121307
121308
121309
121310
121311
121312
121321

2021-09-11
2021-12-15
2021-11-14
2021-11-14
2021-12-06
2021-11-22
2021-08-23
2021-09-12
2021-08-04
2021-12-06
2021-12-08
2021-12-08
2021-12-08
2021-12-08
2021-12-08
2021-10-25
2021-10-23
2021-12-06
2021-12-06
2021-12-06
2021-08-04
2021-11-01
2021-11-17
2021-11-01
2021-12-06
2021-12-06
2021-12-06
2021-12-06
2021-12-06
2021-10-11
2021-12-06
2021-11-29
2021-12-06
2021-10-17
2021-08-31
2021-08-31
2021-12-06
2021-12-06
2021-12-06
2021-12-06
2021-12-06
2021-10-17
2021-10-17
2021-09-14
2021-12-06

28
15
29
30
9
5
3
32
32
5
35
43
43
29
35
12
16
14
32
33
32
7
35
7
5
30
29
5
30
12
21
29
9
37
5
5
5
9
9
9
9
37
37
12
9

515

121325
121326
121327
121328
121329
121339
121340
121341
121342
121343
121346
121349
121350
121351
121354
121355
121356
121358
121360
121363
121365
121368
121369
121370
121371
121372
121373
121374
121375
121377
121378
121379
121380
121382
121386
121387
121389
121390
121391
121392
121393
121395
121395
121396
121401

2021-12-06
2021-12-06
2021-07-04
2021-07-04
2021-11-28
2021-12-01
2021-12-01
2021-06-29
2021-12-14
2021-11-20
2021-11-20
2021-11-20
2021-10-27
2021-10-27
2021-10-09
2021-12-01
2021-10-09
2021-10-09
2021-10-09
2021-12-15
2021-10-09
2021-09-29
2021-12-01
2021-12-01
2021-10-09
2021-12-15
2021-10-27
2021-12-08
2021-12-19
2021-09-06
2021-09-06
2021-12-18
2021-11-30
2021-12-15
2021-11-13
2021-12-06
2021-12-19
2021-11-21
2021-12-22
2021-12-22
2021-12-21
2021-10-12
2021-10-31
2021-11-23
2021-11-23

11
20
1
1
3
5
5
3
12
16
20
35
12
12
41
9
43
43
43
36
41
4
12
5
41
5
12
25
29
8
3
14
34
43
41
9
2
3
30
38
10
3
39
38
38

516

121403
121404
121405
121405
121407
121414
121416
121420
121425
121431
121436
121437
121438
121439
121441
121442
121444
121447
121449
121450
121451
121452
121453
121454
121456
121466
121467
121468
121470
121472
121473
121474
121475
121476
121477
121478
121480
121481
121483
121485
121546
121590
121595
121598
121598

2021-11-23
2021-11-23
2021-12-01
2022-01-29
2021-12-13
2022-01-05
2021-10-20
2021-12-12
2021-11-23
2021-12-15
2021-12-14
2021-07-03
2021-12-08
2021-12-08
2021-12-11
2021-12-11
2021-07-03
2021-11-13
2021-07-03
2021-12-01
2021-11-29
2021-12-06
2021-12-06
2021-12-01
2021-12-01
2021-12-19
2021-12-29
2021-12-22
2021-12-22
2021-10-22
2021-12-22
2021-12-22
2021-12-06
2021-12-22
2021-12-22
2021-12-22
2021-12-29
2021-12-22
2021-12-22
2021-10-09
2022-01-03
2021-11-22
2021-11-22
2021-07-20
2021-12-29

35
9
36
34
30
25
3
25
6
11
28
35
43
35
30
30
30
3
43
37
35
2
1
3
18
30
1
10
5
10
41
16
19
43
43
10
5
10
10
3
5
25
18
12
7

517

121600
121601
121604
121631
121651
121652
121660
121664
121665
121667
121669
121672
121674
121675
121676
121677
121678
121689
121693
121700
121704
121705
121707
121708
121710
121743
121745
121756
121757
121758
121759
121760
121762
121765
121765
121768
121769
121771
121772
121775
121776
121783
121785
121787
121788

2021-12-22
2021-12-22
2021-11-30
2022-01-05
2022-01-10
2022-01-05
2022-01-05
2022-01-10
2021-11-14
2021-11-17
2022-01-03
2022-01-03
2021-12-15
2021-07-31
2021-12-21
2021-12-21
2021-12-28
2021-07-07
2021-11-21
2021-12-01
2021-12-15
2021-12-19
2021-08-09
2022-01-05
2021-07-07
2021-07-07
2021-12-15
2021-12-15
2021-10-20
2021-07-03
2021-07-03
2021-07-03
2021-12-11
2021-12-11
2021-12-11
2021-12-11
2022-01-05
2022-01-03
2022-01-03
2021-11-14
2022-01-09
2021-12-20
2021-09-26
2021-09-26
2021-09-26

5
29
36
6
14
14
14
21
14
9
30
30
5
33
29
29
3
5
9
9
12
29
9
12
9
9
15
25
5
30
35
43
25
25
25
25
35
5
3
9
29
29
40
23
17

518

121790
121794
121810
121824
121826
121832
121836
121857
121867
121868
121876
121877
121878
121879
121881
121882
121885
121891
121893
121894
121895
121896
121898
121901
121902
121903
121905
121906
121909
121910
121911
121912
121921
121922
121923
121924
121927
121930
121931
121937
121940
121941
121948
121949
121950

2021-09-26
2021-09-26
2021-11-29
2021-09-26
2021-11-29
2022-01-12
2022-01-16
2022-01-16
2022-01-16
2022-01-16
2021-12-14
2021-12-15
2022-01-08
2022-01-11
2021-12-19
2021-12-19
2021-12-19
2021-12-19
2021-12-19
2021-12-19
2021-12-19
2021-12-02
2021-12-02
2021-07-19
2021-12-02
2021-12-01
2021-12-01
2021-10-19
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-07-27
2021-10-30
2021-10-07
2021-10-07
2021-12-19
2021-12-19
2021-05-11
2021-12-29
2022-01-22
2021-12-22
2021-12-06
2022-01-22
2022-01-09

6
1
25
42
25
12
5
34
34
29
9
3
5
5
16
35
36
38
43
44
45
24
27
5
1
9
36
35
16
11
9
9
3
11
11
9
41
9
29
4
3
41
32
4
12

519

121951
121952
121953
121954
121955
121965
121971
121972
121973
121974
121999
122016
122017
122018
122020
122021
122022
122023
122024
122025
122026
122047
122048
122052
122057
122058
122060
122061
122062
122063
122064
122064
122066
122089
122095
122096
122097
122098
122147
122157
122158
122159
122163
122164
122174

2021-11-29
2021-11-29
2021-11-17
2021-11-01
2021-12-04
2021-12-04
2022-02-01
2022-02-01
2021-12-13
2022-01-30
2022-01-30
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2021-07-08
2021-07-08
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2021-12-02
2022-01-29
2022-01-29
2022-01-31
2022-01-03
2022-01-29
2022-01-11
2022-01-24
2022-01-24
2022-02-01
2022-02-01
2022-01-11
2022-01-29
2022-01-19
2022-01-15
2022-01-24
2022-01-24
2022-02-08
2022-02-08
2022-01-19
2021-10-04
2022-02-09
2021-11-15
2021-11-10
2021-07-26

36
36
33
32
34
34
29
29
36
18
9
5
10
35
40
42
41
38
35
41
17
29
34
38
3
2
30
30
30
30
29
12
12
35
25
36
36
35
27
36
5
3
25
1
3

520

122177
122178
122181
122182
122183
122184
122195
122196
122215
122220
122221
122225
122226
122228
122229
122231
122232
122233
122234
122235
122236
122237
122238
122239
122240
122260
122263
122265
122266
122267
122268
122270
122271
122274
122275
122276
122277
122305
122306
122330
122335
122348
122351
122353
122360

2022-01-11
2021-07-20
2021-10-30
2021-10-30
2021-10-30
2021-10-30
2021-07-20
2021-11-15
2022-02-12
2021-10-30
2021-12-22
2021-12-22
2021-11-23
2021-11-23
2022-02-12
2022-02-12
2021-11-13
2022-01-31
2021-11-13
2021-11-13
2022-01-30
2021-11-13
2022-01-17
2022-01-17
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2022-02-13
2022-02-13
2021-12-14
2021-12-14
2021-12-14
2022-01-29
2021-09-14
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2022-02-07
2021-12-02

5
11
29
30
43
32
30
35
5
31
35
14
35
14
35
35
5
30
35
44
35
5
34
34
6
19
11
19
5
32
41
42
45
25
35
6
11
9
9
19
19
11
6
12
9

521

122362
122369
122374
122375
122376
122377
122379
122385
122386
122387
122397
122399
122400
122401
122404
122405
122406
122407
122408
122409
122410
122411
122412
122413
122416
122417
122422
122426
122429
122430
122432
122433
122434
122438
122442
122444
122447
122449
122450
122451
122452
122458
122461
122464
122465

2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-07-22
2022-02-05
2022-02-05
2022-01-16
2022-02-01
2022-02-01
2021-07-25
2022-02-14
2022-01-26
2022-01-26
2022-01-26
2022-01-26
2021-07-25
2021-09-09
2022-02-14
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-12-27
2021-06-06
2022-02-08
2022-02-08
2022-02-08
2022-02-08
2022-02-08
2022-02-08
2022-02-08
2022-02-08
2022-02-08
2022-02-08
2022-02-08
2022-02-08
2022-02-08
2022-02-08
2022-02-08
2022-02-08
2022-02-08
2022-02-28
2022-01-31
2022-01-31

6
9
11
19
9
9
9
9
29
29
11
7
35
45
42
36
12
35
7
37
42
37
42
7
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
17
19
20
21
22
5
20
19

522

122466
122467
122468
122469
122482
122508
122508
122510
122515
122530
122533
122534
122544
122545
122546
122547
122548
122551
122558
122564
122565
122566
122567
122568
122569
122579
122580
122581
122582
122583
122584
122585
122586
122587
122588
122589
122590
122591
122592
122593
122594
122595
122607
122629
122630

2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2022-02-08
2022-02-08
2021-12-06
2021-12-06
2022-02-01
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2022-02-02
2021-10-12
2021-07-25
2021-07-25
2022-02-22
2021-08-25
2021-08-25
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2021-12-05
2021-07-15
2021-07-15
2021-07-15
2021-07-15
2021-07-15
2021-12-02
2022-02-02
2022-02-28

16
17
18
6
5
12
11
4
2
3
15
13
14
8
10
9
1
7
25
18
9
9
30
39
37
42
5
5
9
7
5
9
35
39
42
37
11
30
5
31
32
3
21
10
5

523

122631
122632
122633
122634
122635
122636
122637
122638
122639
122640
122641
122642
122643
122644
122645
122646
122647
122648
122650
122651
122652
122653
122665
122678
122679
122680
122685
122688
122689
122690
122705
122713
122714
122720
122721
122722
122723
122736
122737
122738
122739
122740
122741
122768
122773

2022-02-02
2021-07-27
2021-08-24
2021-12-18
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-23
2022-02-12
2022-02-28
2022-02-12
2022-02-12
2022-02-12
2022-02-22
2021-08-25
2021-08-25
2021-09-02
2021-09-02
2021-09-02
2021-11-21
2021-12-05
2021-10-24
2021-10-24
2021-12-22
2022-01-02
2022-01-02
2022-01-02
2022-01-02
2022-01-02
2022-01-02
2022-01-02
2022-01-02
2022-01-02
2022-01-26
2021-12-28
2021-12-22
2021-12-22
2021-12-05
2022-01-31
2022-01-31
2021-12-05
2022-02-22
2022-02-28
2021-09-02
2021-09-02
2022-02-20

9
12
5
28
29
12
5
9
6
16
9
16
5
14
18
37
40
42
43
11
12
35
1
18
25
35
18
25
35
18
25
35
30
43
5
29
11
45
45
11
5
31
36
35
3

524

122774
122777
122783
122794
122810
122812
122817
122821
122822
122823
122824
122825
122837
122838
122839
122840
122841
122842
122843
122850
122857
122858
122873
122874
122875
122876
122877
122878
122879
122880
122881
122882
122883
122885
122888
122889
122924
122933
122934
122936
122943
122954
122957
122958
122986

2021-10-02

29

123020

2021-10-02
2021-10-02
2022-03-22
2022-03-22
2022-03-22
2022-03-22
2022-03-22
2022-03-22
2022-03-22
2022-03-22
2021-12-15
2022-03-25
2021-09-29
2021-09-19
2022-03-22
2022-03-22
2022-02-07
2021-08-26
2021-08-26
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2022-01-31
2022-02-24
2022-01-31

43
35
4
1
1
9
4
1
9
4
25
8
12
9
9
1
3
5
5
32
29
30
39
31
33
42
44
34
24
26
23
22
37
36
35
41
40
38
43
25
28
21
35
45

123021
123023
123059
123060
123061
123062
123063
123064
123065
123066
123068
123070
123075
123078
123080
123085
123140
123143
123144
123146
123147
123148
123149
123150
123151
123152
123153
123154
123156
123157
123158
123159
123160
123161
123162
123163
123164
123165
123166
123174
123175
123176
123189
123202

525

2022-02-10
2022-01-31
2022-02-01
2021-12-13
2022-02-09
2021-10-18
2021-11-09
2022-02-07
2022-02-08
2021-10-30
2021-10-17
2022-01-26
2022-01-26
2021-10-03
2021-10-03
2021-12-27
2021-11-23
2021-11-14
2021-10-10
2021-12-22
2021-12-06
2021-11-13
2021-11-13
2021-12-14
2021-12-29
2021-12-02
2022-01-03
2021-06-09
2021-11-14
2021-11-14
2021-11-14
2021-11-14
2021-11-14
2021-11-14
2021-11-14
2021-11-14
2021-11-14
2021-11-14
2021-11-14
2021-10-11
2021-11-28
2021-11-28
2021-10-03
2021-10-05
2021-12-14

3
27
42
5
12
5
3
30
16
30
32
5
9
9
28
5
6
14
35
5
9
5
5
12
5
5
1
9
12
4
3
16
12
6
4
3
26
6
8
1
19
17
40
12
29

526

123219
123222
123233
123243
123244
123261
123277
123279
123282
123288
123301
123309
123311
123358
123359
123382
123425
123470
123476
123482
123511
123578
123579
123586
123613
123622
123626
123629
123642
123660
123661
123662
123663
123664
123665
123666
123667
123668
123669
123747
123758
123760
123776
123813
123815

2021-10-18
2021-10-18
2021-10-27
2022-03-29
2021-10-27
2021-11-14
2021-11-14
2021-11-14
2021-10-02
2021-12-16
2021-11-15
2022-01-04
2022-01-04
2021-11-02
2021-11-02
2021-11-25
2021-11-25
2021-10-17
2021-10-20
2021-10-20
2021-09-22
2022-02-28
2022-02-28
2021-11-14
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
2021-11-14
2021-12-09
2021-11-14
2022-01-17
2021-11-14
2021-10-25
2021-11-14
2021-11-14
2021-11-14
2021-11-14
2021-11-14
2021-12-15
2022-02-28
2022-02-28
2021-11-10
2021-11-17
2021-11-17

12
9
2
35
3
24
34
26
2
5
9
5
5
34
34
5
3
12
35
36
3
28
28
31
37
35
37
35
4
12
9
21
9
43
8
34
24
26
8
45
28
28
32
32
5

527

123870
123871
123877
123892
123897
123898
123899
123900
123901
123960
123961
123987
123987
123997
123998
124014
124015
124053
124082
124085
124087
124147
124148
124155
124165
124166
124167
124168
124183
124185
124189
124192
124234
124237
124239
124240
124241
124242
124243
124251
124266
124267
124291
124363
124364

2021-11-14
2021-11-14
2021-11-14
2021-12-09
2021-12-09
2022-01-17
2021-12-15
2022-02-28
2022-02-28
2022-01-23
2022-01-23
2022-01-23
2022-01-23
2022-01-24
2021-12-05
2021-11-01
2022-03-02
2021-12-08
2021-11-01
2021-12-01
2021-12-01
2021-12-06
2021-12-06
2022-01-30
2022-02-09
2022-01-30
2021-12-16
2021-08-23
2021-12-20
2021-12-20
2021-12-30
2021-12-30
2022-05-07
2021-10-16
2021-10-16
2021-10-16
2021-03-29
2021-11-20
2021-11-20
2021-09-22
2021-07-31

16
12
3
28
28
3
45
9
9
6
21
19
11
1
41
30
12
9
5
5
5
14
6
29
9
30
5
41
29
29
3
25
29
35
38
41
5
9
6
29
29

528

124397
124398
124399
124412
124412
124414
124463
124470
124471
124497
124510
124518
124519
124543
124620
124624
124627
124638
124639
124750
124753
124754
124755
124806
124814
124849
124956
125126
125160
125205
125735
125736
128388
128855
128856
128857
129628
130662
130797
169162
169163

اخطاء مطبعية في العدد ( )740الصادر بتاريخ 2022/1/19
Corrections of errors in official gazette no (740) data 19/1/2022
رقم العالمة
T.M.NO
176276

الصنف
CLASS
11

الخطأ
في عنوان المالك
 370واباشا ستريت نورث،
اس تي .بول ،مينيسوتا
 55102الواليات المتحدة
االميركية

الصواب
Correct
 1ايكوالب بليس ،ساينت
بول ،مينيسوتا ، 55102
الواليات المتحدة األمريكية

370 Wabasha Street
North, Saint Paul,
Minnesota 55102
USA

Ecolab Place, Saint 1
Paul, Minnesota
55102, United States
of America

اخطاء مطبعية في العدد ( )696الصادر بتاريخ2020/1/ 21
Corrections of errors in official gazette no (696) data 21/1/2020
رقم العالمة
T.M.NO
166256

الصنف
CLASS
43

الخطأ
في التنازل

الصواب
Correct
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
اصحابها الحق المطلق باستعمال
الكلمة ( )Kitchenبمعزل عن
العالمه
The registration of this
mark does not give
owners the right to use
word (Kitchen)if used
separately from the
mark

اخطاء مطبعية في العدد ( )742الصادر بتاريخ2022/3/1
Corrections of errors in official gazette no (742) data 1/3/2022
رقم العالمة
T.M.NO
176710

42

الخطأ
الصنف
في جزء من الغايات
CLASS
صيانة واصالح واالجهزة
الطرفية الملحقة بالحاسوب

529

الصواب
Correct
تحديث البرمجيات
الحاسوبية والتطبيقات
الحاسوبية

2022/3/23 ) الصادر بتاريخ745( اخطاء مطبعية في العدد
Corrections of errors in official gazette no (745) data 23/3/2022
الصواب
Correct
ARABIAN AL-KHAA
International
Company for
Industry and Trade
LLC

الخطأ
في اسم المالك باللغة
االنجليزية
ARABIAN AL-KHAA
International
Company for
Industry and
COMMERCE

الصنف
CLASS

رقم العالمة
T.M.NO
16

530

176995

