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  ذىويً

 رلم اٌصحيفح : 8:11رلم اإلعالن : 

 9001/:/;9ذأريخً :  مزسيه اٌعالمح : اسم ;902> اٌعالمح : رلم

في  االسم خطأ في 88/9090/=8 يـــــــــــــ( ف >:=( في وشزج اٌعالماخ اٌرجاريح تاٌعذد ) ;902>اٌعالمح اٌرجاريح اٌمزلمح ) سثك وان ذم وشز

 ٌذا وجة اٌرىويً .عالمح مثثد ادواي اٌصحيح  ٌٍ االسمان  حيه

 ن ( -0:ا ب ٌـ () -92) اٌصىف واٌمادج :

 يحيى وماي جووجور  االسم اٌىامً ٌصاحة اٌطٍة :

  ، تشيه طاش ، اسطىثوي ، ذزويا  =/88حي فيشىاسادا ، شارع أجي سو رلم  اٌعىوان اٌىامً ٌصاحة اٌطٍة :

 

 
 

 

 



 ذىويً 

 اٌصحيفح :رلم  8:11رلم اإلعالن : 

 2/9082/:9ذأريخً :  شىً اٌعالمح : اسم 10012 اٌعالمح : رلم

 حيهاٌعىوان في  خطأ في 2/1/9090 يـــــــــــــ( ف 8:=( في وشزج اٌعالماخ اٌرجاريح تاٌعذد ) 10012اٌعالمح اٌرجاريح اٌمزلمح ) سثك وان ذم وشز

 يً .ٌذا وجة اٌرىوان اٌعىوان اٌصحيح  ٌٍعالمح مثثد ادواي 

 ا ب ج (  – >:ا ب ( )  – 80ا ب ج ٌـ و ( )  – >ا ب ج د ( )  – :): اٌصىف واٌمادج 

NAME:  STADA Arzneimittel AG  

ADDRESS: Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel , Germany  

 

 
 

 

 



 ذىويً 

 رلم اٌصحيفح : 8:11رلم اإلعالن : 

 88/9/9082ذأريخً :  ميٍىسرز اٌعالمح : اسم 91:92 اٌعالمح : رلم

في  االصىاف خطأ في 2/2/9082 يـــــــــــــ( ف :8=( في وشزج اٌعالماخ اٌرجاريح تاٌعذد ) 91:92اٌعالمح اٌرجاريح اٌمزلمح ) سثك وان ذم وشز

 ٌذا وجة اٌرىويً .ٌٍعالمح مثثد ادواي   حاٌصحيح االصىافان  حيه

 (ا ب ج د ٌـ و  -92) اٌصىف واٌمادج :

 ته غاطي اٌماتضح اٌمحذودج  االسم اٌىامً ٌصاحة اٌطٍة :

, دتي ,  19080;, مزوش دتي اٌماٌي اٌعاٌمي , ص . ب :  =, لزيح اٌثواتح اٌمثىى  8, اٌطاتك 801وحذج اٌعىوان اٌىامً ٌصاحة اٌطٍة : 

 االماراخ اٌعزتيح اٌمرحذج 

 

 
 

 



 

 ذىويً 

 رلم اٌصحيفح : 8:11رلم اإلعالن : 

 10922 اٌعالمح : رلم
دوٌشي دوٌشي اوذ  اٌعالمح : اسم

 واتاوا
 80/9082/;8ذأريخً : 

في  االسم خطأ في 0/88/9090: يـــــــــــــ( ف 9:=( في وشزج اٌعالماخ اٌرجاريح تاٌعذد ) 10922اٌعالمح اٌرجاريح اٌمزلمح ) سثك وان ذم وشز

 ة اٌرىويً .ٌذا وجاٌصحيح  ٌٍعالمح مثثد ادواي  االسمان  حيه

 ا ج د ( -:) اٌصىف واٌمادج :

NAME: Dolce & Gabbana Trademarks S .r . l .  

ADDRESS: Via Goldoni 10 , 20129 Milano ( MI)  

 

 
 

 



 

 ذىويً 

 رلم اٌصحيفح : 8:11رلم اإلعالن : 

 9089/:/:8ذأريخً :  ISIN THERM اٌعالمح : اسم 9:989 اٌعالمح : رلم

اٌعىوان االسم و خطأ في 80/9089/; يـــــــــــــ( ف =>>( في وشزج اٌعالماخ اٌرجاريح تاٌعذد )9:989اٌعالمح اٌرجاريح اٌمزلمح ) ذم وشز سثك وان

 ٌذا وجة اٌرىويً .اٌعىوان اٌصحيح  ٌٍعالمح مثثد ادواي  االسم و ان حيهفي 

 و ( -82د () -89) اٌصىف واٌمادج :

NAME: EMS PLASTIK BORU SIHHI TESISAT MALZEMELERI GUNES ENERJISI IMALAT 

INSAAT IHRACAT SANAYI VE TICARET PAZARLAMA LIMITED SIRKETI 

ADDRESS: H. Sab. Org. Bol. Inonu Bul. No:30, Saricam, Adana, Turkey 

 

 
 

 



 ذىويً 

 رلم اٌصحيفح : 8:11رلم اإلعالن : 

 =9/89/908ذأريخً :  رديىح مح :اٌعال اسم 9:9:0 اٌعالمح : رلم

 حيهفي  االسم خطأ في 9089/;/92 يـــــــــــــ( ف :>>( في وشزج اٌعالماخ اٌرجاريح تاٌعذد ) 9:9:0اٌعالمح اٌرجاريح اٌمزلمح ) سثك وان ذم وشز

 ٌذا وجة اٌرىويً .اٌصحيح  ٌٍعالمح مثثد ادواي  االسمان 

 ج ( -9:) اٌصىف واٌمادج :

  معمً اٌثاديح الوراج عصيز اٌفواوح امً ٌصاحة اٌطٍة :االسم اٌى

 812/;لطعح  2مماطعح  –ش وويز –تغذاد  –اٌعزاق  اٌعىوان اٌىامً ٌصاحة اٌطٍة :
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