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 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 
 

 

٣

 صفحة احملتويـــاتمسلسل
 رقم

 ٥ إعالن تغيير وإضافة في عالمات تجارية -١

 ٦ ٩٥٠٥ إلى ٥٦٥٧إعالن عالمات تجارية من  -٢

 ٣٠٢ عالمات تم شطبها من السجل -٣

 ٣٠٤  امتيازات االختراعاتإعالنات -٤

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ٢٠٠٥ توفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٥

 الن ــإع                    
 تغيري وإضافة يف العالمات التجارية

يف الصنف ) ٥٨٣٤(من قانون العالمات التجارية ونظراً لتغيري العالمة رقم ) ٢٤(إستاداً إىل املادة 
 ٣/١/٢٠٠٥والصادر ا شهادة تسجيل بتاريخ ) ٩٢(

By virtue of article (24) of trade mark ordinance of 1952 and mark No. 
(5834) in the class (29) which the certificate of registration was issued on 
3/1/2005 

 
 

فأنين أعلن بأين سأدخل التعديالت الالزمة يف سجل العالمات التجارية للعالمة املـذكورة حبيـث               
 .تصبح

I declare that I shall the necessary change in the register of the trade 
mark is respect of this trade mark is now. 
 

 

 
 
 
 

وجيوز آلي شخص أن يقدم خالل ثالثة أشهر        
أن يقدم خالل ثالثة أشهر من تـاريخ هـذا          
اإلعالن أشعارا إىل مسجل العالمات التجارية      

 .يعترض فيه على تعديل هذه العالمة

Any person may within three 
months from the date of publication 
file with the registrar in this trade 
marks anotice of opposition change 
in this trade mark. 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ توفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٦

 TRADEMARK NO . :                         5657 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .٥مستحضرات ومواد صيدلية وطبية مجيعها مشمولة يف الصنف 
Pharmaceutical and medicinal preparatios and substances all included in 
class 5. 
 

  :باسم 
Smithkline Beecham p.l.c. 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستوردا / تاجر/ الذي يعمل صانعا   
 

 :وعنوانه
New Horizons Court, Brentford, 
Middlesex TW8 9EP, England, 

At : 
 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 27 / 9 /1997 ١٩٩٧ / ٩ / ٢٧: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services  تبليغ  عنوان ال

 رام اهللا، ٧٤ب . ص–حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A.F.& R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH. 



 
 

 ٢٠٠٥ توفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٧

 TRADEMARK NO . :                         6214 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 25 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 )٢٥(مجيع املواد املذكورة يف الصنف 
All Goods in class (25) relating to it 
 

 فلسطني –شركة املخازن التجارية األمريكية رام اهللا  :باسم 
 ٢٠٠٨ب .ص

American Department Stores Co. 
Ltd. Ramallah – Palestine P.O. Box 

2008  

In the Name of : 

 
Trading as: Merchant                                                                تاجر : الذي يعمل  
 

 

 ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
 لشركة املخازن التجارية األمريكية

Who claims to be the proprietor there of  
 
To American Department Stores Co. Ltd. 

  Filed : 2 / 6 /1998 ١٩٩٨ / ٦ / ٢: التاريخ 

 
 

C-TOWN 
 
 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٠٠٨ب . فلسطني ص–املهنيون العرب رام اهللا 
Aِrab professionals Ramallah – Palestine P.O.Box 2008 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ توفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٨

 TRADEMARK NO . :                         7319 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 ٣مجيع البضائع الداخلية يف الصنف 
 

 عامر مجال عبد القادر اخلياط :باسم 
 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchant / Importer مستوردا / تاجر/ الذي يعمل صانعا   
 

  نابلس- شارع حطني ٩:وعنوانه
 

At : 
 

  

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 16 / 5 /1999 ١٩٩٩ / ٥ / ١٦: التاريخ 
 

 

 

 
   : A dress For services  عنوان التبليغ  

  نابلس– شارع حطني ٩
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ توفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٩

 TRADEMARK NO . :                         7501 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 شبس
chips 
 

 : In the Name of غذائية وتوزيعها م خ مشركة صالح التجارية لصناعة املواد ال :باسم 
 
 

شركة صالح التجارية لصناعة املواد الغذائية وتوزيعها م خ م:وعنوانه
 فاكس ٢٢٢٩٩٦٠ اخلليل فلسطني تلفون ٦٧٣ب .ص

٢٢٢٤٩٧٠ 

At : 
 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 2 / 11 /1999 ١٩٩٩ / ١١ / ٢: التاريخ 
 

 
 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 حلحول. اخلليل 
 



 
 

 ٢٠٠٥ توفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٠

 TRADEMARK NO . :                         7503 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 شبس
chips 
 

 : In the Name of شركة صالح التجارية لصناعة املواد الغذائية وتوزيعها م خ م :باسم 
 
 

شركة صالح التجارية لصناعة املواد الغذائية وتوزيعها م خ م:وعنوانه
 فاكس ٢٢٢٩٩٦٠ اخلليل فلسطني تلفون ٦٧٣ب .ص

٢٢٢٤٩٧٠ 

At : 
 

 

  Who claims to be the proprietor there of ة ويدعي أنه ميلك هذه العالم

  Filed : 2 / 11 /1999 ١٩٩٩ / ١١ / ٢: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 حلحول. اخلليل 
 



 
 

 ٢٠٠٥ توفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١١

 TRADEMARK NO . :                         8580 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 )٣٠(كافة املواد واألصناف املتعلقة بالبند 
ALL ITBMS IN CLASS (30) 
 

 شركة مصنع بوظة األرز :باسم 
 SHARIKBT MASNAA BOUZAT AL ARZ

In the Name of : 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   

، ٢٠ب .فلسطني ص/ نابلس/  شارع سفيان٣:وعنوانه
 ٠٩-٢٣٧٧٦٧٧ت

3 SUFIAN ST. NABLUS/ PALESTINE P.O. 
BOX 20-TEL.09- 2377677 

At : 
 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 6 / 12 /2004 ٢٠٠٤ / ١٢ / ٦: التاريخ 
 

 

أن تسجيل هذه العالقة ال يعطي أصحاا احلق املطلق باستخدام الكلمات و العبارات : مالحظة
 .الوصفية ذات االستخدام العام

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٠٩-٢٣٧٧٦٧٧ت، ٢٠ب .فلسطني ص/ نابلس/  شارع سفيان٣
3 SUFIAN ST. NABLUS/ PALESTINE P.O. BOX 20-TEL.09- 2377677 



 
 

 ٢٠٠٥ توفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٢

 TRADEMARK NO . :                         8585 : لعالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 30) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 )٣٠(كافة املواد واألصناف املتعلقة بالبند 
ALL ITBMS IN LISTED IN CLASS (30) 

 

 شركة مصنع بوظة األرز :باسم 
 SHARIKBT MASNAA BOUZAT AL 

ARZ 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

، ٢٠ب .فلسطني ص/ نابلس/  شارع سفيان٣:وعنوانه
 ٠٩-٢٣٧٧٦٧٧ت

3 SUFIAN ST. NABLUS/ PALESTINE 
P.O. BOX 20-TEL.09- 2377677 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 6 / 12 / 2004 ٢٠٠٤ / ١٢/ ٦: التاريخ 

 
   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٠٩-٢٣٧٧٦٧٧ت، ٢٠ب .فلسطني ص/ نابلس/  شارع سفيان٣
3 SUFIAN ST. NABLUS/ PALESTINE P.O. BOX 20-TEL.09- 2377677 

 



 
 

 ٢٠٠٥ توفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٣

 TRADEMARK NO . :                         8589 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 )٣٠(املواد واألصناف املتعلقة بالبند كافة 
ALL ITBMS IN LISTED IN CLASS (30) 

 

 شركة مصنع بوظة األرز :باسم 
SHARIKBT MASNAA BOUZAT AL ARZ 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

، ٢٠ب . فلسطني ص/نابلس/  شارع سفيان٣:وعنوانه
 ٠٩-٢٣٧٧٦٧٧ت

3 SUFIAN ST. NABLUS/ PALESTINE 
P.O. BOX 20-TEL.09- 2377677 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 6 / 12 / 2004 ٢٠٠٤ / ١٢/ ٦: التاريخ 

 

 
 

صحاا احلق املطلق باستخدام الكلمات و العبارات أن تسجيل هذه العالقة ال يعطي أ: مالحظة
 .الوصفية ذات االستخدام العام

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٠٩-٢٣٧٧٦٧٧ت، ٢٠ب .فلسطني ص/ نابلس/  شارع سفيان٣
3 SUFIAN ST. NABLUS/ PALESTINE P.O. BOX 20-TEL.09- 2377677 

 



 
 

 ٢٠٠٥ توفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٤

 TRADEMARK NO . :                         8590 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 )٣٠(كافة املواد واألصناف املتعلقة بالبند 
ALL ITBMS IN LISTED IN CLASS (30) 

 

 شركة مصنع بوظة األرز :باسم 
SHARIKBT MASNAA BOUZAT AL ARZ 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

، ٢٠ب .فلسطني ص/ نابلس/  شارع سفيان٣:وعنوانه
 ٠٩-٢٣٧٧٦٧٧ت

3 SUFIAN ST. NABLUS/ PALESTINE 
P.O. BOX 20-TEL.09- 2377677 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of  ميلك هذه العالمة ويدعي أنه

  Filed : 6 / 12 / 2004 ٢٠٠٤ / ١٢/ ٦: التاريخ 

 

 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٠٩-٢٣٧٧٦٧٧ت، ٢٠ب .فلسطني ص/ نابلس/  شارع سفيان٣
3 SUFIAN ST. NABLUS/ PALESTINE P.O. BOX 20-TEL.09- 2377677 

 



 
 

 ٢٠٠٥ توفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٥

 TRADEMARK NO . :                         8597 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 )٣٠(كافة املواد واألصناف املتعلقة بالبند 
ALL ITBMS IN LISTED IN CLASS (30) 

 

 شركة مصنع بوظة األرز :باسم 
SHARIKBT MASNAA BOUZAT AL ARZ 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

، ٢٠ب .فلسطني ص/ نابلس/  شارع سفيان٣:وعنوانه
 ٠٩-٢٣٧٧٦٧٧ت

3 SUFIAN ST. NABLUS/ PALESTINE 
P.O. BOX 20-TEL.09- 2377677 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 6 / 12 / 2004 ٢٠٠٤ / ١٢/ ٦: التاريخ 
 

 
أن تسجيل هذه العالقة ال يعطي أصحاا احلق املطلق باستخدام الكلمات و العبارات : مالحظة

 .ام العامالوصفية ذات االستخد

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٠٩-٢٣٧٧٦٧٧ت، ٢٠ب .فلسطني ص/ نابلس/  شارع سفيان٣
3 SUFIAN ST. NABLUS/ PALESTINE P.O. BOX 20-TEL.09- 2377677 

 



 
 

 ٢٠٠٥ توفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٦

 TRADEMARK NO . :                         9232 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 41 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 كل اخلدمات الداخلة يف هذا الصنف
All services included in this class. 

 

  :باسم 
 Licensing Executives Society (U.S.A. and 

Canada), Inc. 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

 .الواليات املتحدة األمريكية:وعنوانه
1800 Diagonal Road, Suite 280, Alexandria, 

Virginia 22314, U.S.A. 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 29 / 8 / 2001 ٢٠٠١  /٨/ ٢٩: التاريخ 

 
 

LES 
 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ توفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٧

 TRADEMARK NO . :                         9233 : لتجارية رقم العالمة ا

 In Class :                                              ( 42 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 كل اخلدمات الداخلة يف هذا الصنف
All services included in this class. 

 

  :باسم 
 Licensing Executives Society (U.S.A. and 

Canada), Inc. 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

 .الواليات املتحدة األمريكية:وعنوانه
1800 Diagonal Road, Suite 280, Alexandria, 

Virginia 22314, U.S.A. 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of عي أنه ميلك هذه العالمة ويد

 Filed : 29 / 8 / 2001 ٢٠٠١ / ٨/ ٢٩: التاريخ 

 
 

LES 
 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ توفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٨

 TRADEMARK NO . :                         9234 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 16 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 البضائع الداخلة يف هذا الصنفكل 
All goods included in this class. 

 

  :باسم 
 Licensing Executives Society (U.S.A. and 

Canada), Inc. 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

 .يكيةالواليات املتحدة األمر:وعنوانه
1800 Diagonal Road, Suite 280, Alexandria, 

Virginia 22314, U.S.A. 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 29 / 8 / 2001 ٢٠٠١ / ٨/ ٢٩: التاريخ 

 
 

LES NOUVELLES  
 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ توفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٩

 TRADEMARK NO . :                         9235 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 41 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 كل اخلدمات الداخلة يف هذا الصنف
All services included in this class. 

 

  :باسم 
 Licensing Executives Society (U.S.A. and 

Canada), Inc. 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

 .الواليات املتحدة األمريكية:وعنوانه
1800 Diagonal Road, Suite 280, Alexandria, 

Virginia 22314, U.S.A. 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 29 / 8 / 2001 ٢٠٠١ / ٨/ ٢٩ : التاريخ

 
 

LES NOUVELLES  
 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ توفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٠

 TRADEMARK NO . :                         9236 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 42 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 كل اخلدمات الداخلة يف هذا الصنف
All services included in this class. 

 

  :باسم 
 Licensing Executives Society (U.S.A. and 

Canada), Inc. 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

 .األمريكيةالواليات املتحدة :وعنوانه
1800 Diagonal Road, Suite 280, Alexandria, 

Virginia 22314, U.S.A. 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 29 / 8 / 2001 ٢٠٠١ / ٨/ ٢٩: التاريخ 

 
 

LES NOUVELLES  
 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/ ة  البري٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ توفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢١

 TRADEMARK NO . :                         9237 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 21 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 كل البضائع الداخلة يف هذا الصنف
All goods included in this class. 

 

  :باسم 
 BSH Bosch und Siemens Hausgerate 

GmbH. 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

 .ااملاني:وعنوانه
Hochstrasse 17, 81669 Munich, Germany. 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 29 / 8 / 2001 ٢٠٠١ / ٨/ ٢٩: التاريخ 

 
 

UFESA 
 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/  اجنتسأبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ توفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٢

 TRADEMARK NO . :                         9238 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 16 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 كل البضائع الداخلة يف هذا الصنف
All goods included in this class. 

 

  :باسم 
 Licensing Executives Society (U.S.A. and 

Canada), Inc. 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / صانعا الذي يعمل   
 

 .الواليات املتحدة االمريكية:وعنوانه
1800 Diagonal Road, Suite 280, Alexandria, 

Virginia 22314, U.S.A. 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 29 / 8 / 2001 ٢٠٠١ / ٨/ ٢٩: التاريخ 

 
 

LES  
 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ توفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٣

 TRADEMARK NO . :                         9239 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 25 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

وأغطية ، املالبس النسائية والرجالية ومالبس األطفال    ، العباءات والشاالت واجلالبيات واحلجابات   
 ٢٥الرأس الواردة ضمن الصنف 

Cloaks, shawls, gowns, veils, clothes for women, men and children, and 
head wear included in class 25. 

  

: غرضها، مؤسسة فردية قطرية، جمموعة الصديقي الدولية :باسم 
 .الصناعة والتجارة

 AL- Siddiqi lntemational Group., A Qatari 
Establishment, trading as Manufactuers 

and merchants 

In the Name of : 

 
 

، ملك ناصر بن فاحل الثاين، شارع األمحد، األسواق اجلديدة:وعنوانه
 . دولة قطر-الدوحة

New Markets, Al Ahmed Street, Nasser Bin 
Faleh Al Thani Building, Doha - Qatar. 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :    / 7/ 2001 ٢٠٠١ / ٧:   / التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ توفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٤

 TRADEMARK NO . :                         9240 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 16 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 احملارم
 

ة الشركة الوطنية الصناعة وتسويق الورق املسامه :باسم 
  احملدودةةاخلصوصي

 Trading As Manufacture Merchant/ 
Importer. 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

 .٢٩٥٦٣٤٤ تلفون - رام اهللا-املنطقة الصناعية:وعنوانه
 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 3/ 9 / 2001 ٢٠٠١ / ٩/ ٣: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٧١٨٦ تلفون – ٣ عمارة النتشه الطابق –أسامه صالح بركات / احملامي
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ توفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٥

 TRADEMARK NO . :                         9241 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 42 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 تخدمات أجهزة احلاسوب العامة من صيانة وبرامج وتصحيح مواقع اإلنتراني
 

 أمين حممد حممود مازوين :باسم 
 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجراً / الذي يعمل صانعا   
 

 .٢٩٨٤٨٧٩ تلفون – راهللا –عمارة النتشه :وعنوانه
 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 3/ 9 / 2001 ٢٠٠١ / ٩/ ٣: التاريخ 

 

 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٧١٨٦ تلفون – ٣ عمارة النتشه الطابق –أسامه صالح بركات / احملامي
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ توفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٦

 TRADEMARK NO . :                         9242 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 حلوم معلبة
 

 م.خ.شركه ازحيمان للمواد الغذائية والتجارة العامة م :باسم 
  

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجراً / الذي يعمل صانعا   
 

  الطابق الثالث– عمارة الفرح -رام اهللا:وعنوانه
  

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of هذه العالمة ويدعي أنه ميلك 

 Filed : 15/ 9 / 2001 ٢٠٠١ / ٩/ ١٥:التاريخ 
 

 
 

إن تسجيل هذه العالمة ال يعني منح الحماية لكلمة اكسترا وال تعطـي صـاحبها حـق                 : مالحظة
 .المطلوب في استخدامها

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ربيع ربيع/ احملامي) ٨ظ ( مكتب رقم – عمارة الفرح – نزله الربيد –اهللا رام 
 



 
 

 ٢٠٠٥ توفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٧

 TRADEMARK NO . :                         9243 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 حلوم معلبة
 

 م.خ.شركه ازحيمان للمواد الغذائية والتجارة العامة م :باسم 
  

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجراً / الذي يعمل صانعا   
 

  الطابق الثالث– عمارة الفرح -رام اهللا:وعنوانه
  

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 15/ 9 / 2001 ٢٠٠١ / ٩/ ١٠:التاريخ 

 

 
 

وال تعطي صاحبها حق املطلوب يف      ExtRAإن تسجيل هذه العالمة ال يعين منح احلماية         : مالحظة
 .استخدامها

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ربيع ربيع: احملامي) ٨ظ ( مكتب رقم –  عمارة الفرح– نزله الربيد –رام اهللا 
 



 
 

 ٢٠٠٥ توفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٨

 TRADEMARK NO . :                         9244 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 شبس
(CHIPS) 

  

 .عماد نادر أبو بكر :باسم 
 IMAD NADER ABU BAKER 

In the Name of : 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer (SANEA)  
مستورد صانعا                                                                               / تاجراً / الذي يعمل صانعا   

 

 )٢٤٣. (ب. جنني ص:وعنوانه
JENIN P. O. BOX (243). 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 6 / 9 / 2001 ٢٠٠١ / ٩  / ٦: التاريخ 

 

 سفاري

SAFARI 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 )٢٤٣. (ب. جنني ص
JENIN P. O. BOX (243). 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ توفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٩

 TRADEMARK NO . :                         9245  : العالمة التجارية رقم

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 الشبس
cheeps 

  

 م. خ . شركة باقة لصناعة املواد الغذائية والشبس م  :باسم 
 sharekt baqh lesenet almwad algethaeh 

walshebs 

In the Name of : 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجراً / الذي يعمل صانعا   
 

 قلقيلية/ عزون :وعنوانه
azzon / Qalqilia 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :  5  / 9 / 2001 ٢٠٠١/  ٩ / ٥:  التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

  ٠٩-٩٦٤٧٤٩٢ت / سوق شاهني/ مكتب احملاميان لؤي عساف وفؤاد شبية قلقيلية
Lawers loay assaf & fuad shubeta Qalqilia / shaheen market / t 09- 2947469 

 



 
 

 ٢٠٠٥ توفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٣٠

 TRADEMARK NO . :                         9246 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 الشبس
cheeps 

  

 م. خ . شركة باقة لصناعة املواد الغذائية والشبس م  :باسم 
 sharekt baqh lesenet almwad algethaeh 

walshebs 

In the Name of : 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجراً / الذي يعمل صانعا   
 

 قلقيلية/ عزون :وعنوانه
azzon / Qalqilia 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :  5  / 9 / 2001 ٢٠٠١ / ٩ / ٥:  التاريخ 

 
 

 
 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

  ٠٩-٩٦٤٧٤٩٢ت / سوق شاهني/ مكتب احملاميان لؤي عساف وفؤاد شبية قلقيلية
Lawers loay assaf & fuad shubeta Qalqilia / shaheen market / t 09- 2947469 

 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ توفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٣١

 TRADEMARK NO . :                         9247 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

مجيعهـا  ، الصابون الطيب واملستحضرات املطهرة مجيعها لالستعماالت اخلارجية اجللدية والنسـائية         
 .٣مشمولة يف الصنف 

Medicated soaps, antiseptic preparations, all being for external use in 
dermatology and gynecology; all included in class 3. 

 

 : Sanofi – Synthelabo, In the Name of :باسم 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجراً / الذي يعمل صانعا   
 

 ,avenue de France, F-75013 paris ,174:وعنوانه
France; Manufacturers and Merchants 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :  15  / 9 / 2001 ٢٠٠١ / ٩ / ١٥:  التاريخ 
 

 
 

LACTACYD 
 
 
 

   : A dress For services عنوان التبليغ  

 رام اهللا، ٧٤ب .  ص–حمامون ، يز وفؤاد ورجا شحادةعز
A. F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ توفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٣٢

 TRADEMARK NO . :                         9248 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

مجيعهـا  ، الصابون الطيب واملستحضرات املطهرة مجيعها لالستعماالت اخلارجية اجللدية والنسـائية         
 .٥مشمولة يف الصنف 

Medicated soaps, antiseptic preparations, all being for external use in 
dermatology and gynecology; all included in class 5. 

 

 : Sanofi – Synthelabo, In the Name of :باسم 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجراً / الذي يعمل صانعا   
 

 ,avenue de France, F-75013 paris ,174:وعنوانه
France; Manufacturers and Merchants 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :  15  / 9 / 2001 ٢٠٠١ / ٩ / ١٥:  التاريخ 
 
 

 

LACTACYD 
 
 
 

   : A dress For services عنوان التبليغ  

 رام اهللا، ٧٤ب .  ص–حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A. F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ توفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٣٣

 TRADEMARK NO . :                         9249 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .٣٠مجيعها مشمولة يف الصنف ، احللويات وتشمل العلكة
Confectionery, including chewing gum; all included in class 30. 

 

 WM. WRIGLEY JR. COMPANY, A :باسم 
Delaware Corporation 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجراً / الذي يعمل صانعا   
 

 ,North Michigan Avenue Chicago 410:وعنوانه
Illinois 60611, U.S.A; Manufacturers and 

Merchants 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :  17  / 9 / 2001 ٢٠٠١ / ٩ / ١٧:  التاريخ 
 
 

 
 

PLEN T PAK 
 
 

   : A dress For services عنوان التبليغ  

 رام اهللا، ٧٤ب .  ص–حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A. F. & R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ توفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٣٤

 TRADEMARK NO . :                         9250 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 25 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ٢٥البضائع يف الصنف مجيع 
All goods in class 25. 

 

 .أ.ب. شركة اليسي الدولية س  :باسم 
Ellesse International, S.P.A 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجراً / الذي يعمل صانعا   
 

 ايطاليا:وعنوانه
Vip Filippo Turati 22 06064 CORCIANo 

Perugia, Italy. 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :  13  / 9 / 2001 ٢٠٠١ / ٩ / ١٣:  التاريخ 
 
 

 
 
 
 

 
   : A dress For services عنوان التبليغ  

 .رام اهللا/  البرية ٣٨٠٠: يت ام يب اجنتس ب/ شركة أبو غزالة للملكية الفكرية اجيب
AGIP/ TMP Agents/ P.O. Box: 3800 Al - Beerah – Ramallah  

 
 
 

  
 



 
 

 ٢٠٠٥ توفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٣٥

 TRADEMARK NO . :                         9252 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 41 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 كل اخلدمات الداخلة يف هذا الصنف
All services included in this class. 

 

 .انك، أن يب ايه بروبرتيز :باسم 
NBA Properties, inc. 

In the Name of : 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجراً / الذي يعمل صانعا   
 

 .مريكيةالواليات املتحدة األ:وعنوانه
645 Fifth Avenue, New York, NY 10022, 

U.S.A. 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :  25  / 9 / 2001 ٢٠٠١ / ٩ / ٢٥:  التاريخ 
 
 

 
 
 

   : A dress For services عنوان التبليغ  

 .رام اهللا/  البرية ٣٨٠٠: يت ام يب اجنتس ب/ لفكرية اجيبشركة أبو غزالة للملكية ا
AGIP/ TMP Agents/ P.O. Box: 3800 Al - Beerah – Ramallah  

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ توفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٣٦

 TRADEMARK NO . :                         9253 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 42 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 كل اخلدمات الداخلة يف هذا الصنف
All services included in this class. 

 

 انك، بست وسترن انترناشيونال :باسم 
Best Western International, Inc. 

In the Name of : 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا /  تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 .الواليات املتحدة األمريكية:وعنوانه
6201 North 24th Parkway, Phoenix, 

Arizona 85016-2023, U.S.A. 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed :  25  / 9 / 2001 ٢٠٠١ / ٩ / ٢٥:  التاريخ 
 

 
 

 
 
 
 

   : A dress For services التبليغ  عنوان 

 .رام اهللا/  البرية ٣٨٠٠: يت ام يب اجنتس ب/ شركة أبو غزالة للملكية الفكرية اجيب
AGIP/ TMP Agents/ P.O. Box: 3800 Al - Beerah – Ramallah  



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٣٧

 TRADEMARK NO . :                         9254 : العالمة التجارية رقم 
 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
، ة على الشوكوالته املشروبات املعتمد ، املشروبات املعتمدة على القهوة   ، الشوكوالته، الكاكاو، شاي، قهوة

، )احللـوة أو اململحـة    (الكعك احملشو باملريب أو الفاكهة والفطائر       ، تابيوكا وطحني ، أرز مدخن ، سكر أرز 
املأكوالت اجلاهزة مـن    . املأكوالت املصنوعة من احلبوب   . ذات النكهة أو احملشوة   ، الباستا اخلالية ، البيتزا

، الويفر) احللو أو ذو النكهة   (البسكويت  ، الرصك،  اخلبز ،املأكوالت اليت تشمل املعجنات   ، صنف الباستا 
، املقبالت احللوة أو املاحة اليت تتضمن اخلبـز       . احملشوة أو ذات النكهة   ، الكعك واملعجنات اخلالية  ، الوافلز

املثلجـات الصـاحلة   . املثلجات الصاحلة لالستعمال. كل ما له عالقة باحللويات. أو املعجنات ، البسكويت
، اخلل، اخلردل، امللح، العسل، املاء املثلج ذو النكهة   ، اللنب املثلج ، ل املصنوعة من اللنب أو البوظة     لالستعما
 .البهارات، صلصة املعكرونة، الصلصة احللوة، )التوابل(الصلصة 

Coffee, tea, coca, chocolate, coffee-based beverages, coca-based beverages, 
chocolate-based beverages, sugar, rice, tapioca and flours, tarts and pies (sweet 
or salted), pizzas, plain or flavoured and/or filled pasta, preparations made of 
cereals. Ready-made dishes essentially comprising pasta. Dishes essentially 
made up of tart pastry. Bread, rusks, biscuits (sweet or savoury,) wafers, 
waffles, cakes, pastries, all these products being plain and/or filled and/or 
flavoured. Sweet or salted appetizers comprising bread, biscuit or pastry 
dough. Confectionery products. Edible ices essentially made of yoghurt, ice 
creams, water ices (edible ices), frozen flavouerd water; honey, salt, mustard, 
vinegar, sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices  

 

 .جنرال بيسكتس بلجيه :باسم 
GENERAL BISCUITS BELGIE. 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   

 .بلجيكا:وعنوانه
De Beukelaer-Pareinlaan 1, B-2200 

Herentals, Belgium. 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
 Filed : 25 / 9 / 2001 ٢٠٠١ / ٩/ ٢٥: التاريخ 

TUC 
   : A dress For services  ليغ  عنوان التب

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٣٨

 TRADEMARK NO . :                         9255 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 اجلبنة
Cheese 

 

 .غيربودر فوريل غيسيلشافت أم يب اتش :باسم 
Gebruder Woerle Gesellschaft mbH. 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

 النمسا:وعنوانه
Enzing 26, A-5302 Henndorf, Austria 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 25 / 9 / 2001 ٢٠٠١ / ٩/ ٢٥: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٣٩

 TRADEMARK NO . :                         9257 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 29 ) : نف يف الص

  : In Respect of : من اجل 

ومنتجـات السوسـج املسـتحلبة      ، وحيوانات وطيور الصيد  ، والطيور الداجنة ، األمساك، اللحوم
، مسـاك ومستخلصـات اللحـوم واأل    ، واللحوم البقرية املربدة والدجاج وديك احلبش     ، واملرتديال

 .والفواكه واخلضراوات احملفوظة واففة واملطهية والزيوت والشحوم املعدة للتغذية
Meat, fish, poultry and game; sausages, hot dogs, salami and 

murtadella; processed chilled beef, chicken and turkey; meat and fish 
extracts; preserved dried and cooked fruits and vegetables; edible oils 

and fats. 
 

 .م.م.شركة األغذية املتميزة ذ :باسم 
Quality Food Co Ltd. 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

عمان ، ١٥٤: ب.ص، شارع الشريف حسني بن على:وعنوانه
 .ألردنا، ١١١١١٨

Sharif Hussein Ben Ali St., PO Box: 154, 
Amman 11118, Jordan. 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 25 / 9 / 2001 ٢٠٠١ / ٩/ ٢٥: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ ية الفكرية يت ام يب اجنتسأبو غزالة للملك
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٤٠

 TRADEMARK NO . :                         9258 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

، ومنتجات السوسج املستحلبة واملرتديال   ، وحيوانات وطيور الصيد  ، والطيور الداجنة ، األمساك، اللحوم
والفواكـه  ، ومستخلصـات اللحـوم واألمسـاك     ، واللحوم البقرية املربدة والدجاج وديك احلـبش      

 .وظة واففة واملطهية والزيوت والشحوم املعدة للتغذيةواخلضراوات احملف
Meat, fish, poultry and game; sausages, hot dogs, salami and 

murtadella; processed chilled beef, chicken and turkey; meat and fish 
extracts; preserved dried and cooked fruits and vegetables; edible oils 

and fats. 
 

 .م.م.شركة األغذية املتميزة ذ :باسم 
Quality Food Co Ltd. 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

عمان ، ١٥٤: ب.ص، شارع الشريف حسني بن على:وعنوانه
 .األردن، ١١١١١٨

Sharif Hussein Ben Ali St., PO Box: 154, 
Amman 11118, Jordan. 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 25 / 9 / 2001 ٢٠٠١ / ٩/ ٢٥: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠ :ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٤١

 TRADEMARK NO . :                         9259 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

عصري ، الوجبات املستخدمة صيدالنيا  / الدقيق، احللويات املستخدمة صيدالنيا  ، املنتجات الصيدالنية 
املنتجـات الغذائيـة    ، املتخمرات اللبنية املستخدمة صيدالنيا واللكتوز    ، اللوز املستخدمة صيدالنيا  

، الزيوت املستخدمة طبيـا   ، األعشاب الطبية ، ف الوزن املستحضرات الطبية لتخفي  ، املستخدمة طبيا 
أمالح ، األمالح املستخدمة يف محامات املياه املعدنية     ، السكر املستخدم طبيا  ، النقيع لالستخدام طبيا  

مستحضـرات  ، أغذيـة الكائنـات الصـغرية     ، املنتجات البيطرية ، احلمامات الطبية ، املياه املعدنية 
مسحوق ، احلليب، اففة، الشوربات، )احلليب(الدقيق اللبين   : وتشملأغذية األطفال   ، الفيتامينات
 .العصيدة، عصري الفواكه واخلضار، هريس اخلضار افف، هريس اخلضار، هريس الفوكه، احلليب

Pharmaceutical products, confectionery for Pharmaceutical purposes, 
flour flour for Pharmaceutical purposes; almond milk for 
Pharmaceutical purposes; lactic fermenting agents for Pharmaceutical 
purposes and lactose health products for medical purposes. Medical 
preparations for slimming, medicinal herbs, oils for medical purposes, 
medicinal infusions, sugar for medical purposes, salts for mineral water 
baths, mineral water salts, medicinal baths. Veterinary products. 
Nutritive substances for micro-organisms for medical use. Vitamin 
preparations. Baby food, namely: baby cereals, soups, dehydrated 
soups, milk, powdered milk, stewed fruit, vegetable purees, dehydrated 
vegetable purees, fruit and vegetable juice, mashed food.                           

 

 .كومباغين غريفايس دانونه :باسم 
COMP AGNIE GER V AIS DANONE. 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

 .فرنسا:وعنوانه
126-130, rue Jules Guesde, 92300 Levallois-

Perret, France. 

At : 
 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٤٢

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 25 / 9 / 2001 ٢٠٠١ / ٩/ ٢٥: التاريخ 

 

 
 

 

   : A dress For services   التبليغ  عنوان

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٤٣

 TRADEMARK NO . :                         9260 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

اخلضار والفواكـه اففـة واحملفوظـة       ، منتجات حلم اخلرتير  ، الصيد، الدجاج، السمك، اللحوم
مـرق  ، الشـوربات ، اجللـي ، هريس الفواكه ، اهلريس،  الفواكه مرىب، والفواكه املطبوخة بالسكر  

اللحم املقطع  ، الصيد، الدجاج، السمك، الطعام احملفوظ املصتوع كليا أو جزئيا من اللحوم       ، اللحم
، اففـة ، الوجبات اجلاهزة احملضـرة احملفوظـة     . املستعمل كمشهيات و أو منتجات حلم اخلرتير      

اللحـم املقطـع   ، الصـيد ، الدجاج، السمك، ليا أو جزئيا من اللحومامدة احملضرة ك  ، املطبوخة
املشهيات اململحة أو احملالة املصنوعة من البطاطـا        ، املستعمل كمشهيات و أو منتجات حلم اخلرتير      

احلليب بطعم اجللي وزبده احلليب     ، بودرة احلليب ، احلليب، منتجات حلم اخلرتير  ، بنكهة أو طبيعية  
، املوسـية ، األلبـان املشـروبة   ، اللنب، احللويات املصنوعة من احلليب   : صةمنتجات احلليب وخا  

اجلبنة النقيـة مـع     ، اجلبنة، اجلبنة املصنعة ، الزبدة، الكرميات الطازجة ، كرميات العقىب ، الكرميات
 طبيعية) السائلة(اجلبنة الطازجة   ، جبنة البيضاء ، واجلبنة اململحة ، اجلبنة الطازجة عري املكررة   ، الفطر

املشروبات احملتوية علـى    ، املشروبات خصوصا املصنوعة مع احلليب أو منتجات األلبان       ، أو بأطعام 
منتجات احلليـب املخمـرة الطبيعيـة أو        ، مشروبات احلليب بالفاكهة  ، منتجات احلليب املخمرة  

 .الدهون الصاحلة لألكل، زيت الزيتون، الزيوت الصاحلة لألكل، باإلطعام
Meat, fish, poultry, game, cut meats in particular for appetizers. Dried, 
preserved and/or cooked fruit and vegetables, stewed fruit; jam, fruit 
purees, jelly; soups. Canned food essentially made of meat, of fish, of 
poultry and/or of game. Prepared, dried, cooked, canned, frozen dishes 
essentially made of meat, of fish, of poultry and/or of game. Sweet or 
savoury appetizers made of fruits or vegetables such as potato, 
flavoured or natural potato chips, dried fruit mix and all prepared 
oleaginous nuts such as peanuts and cashew nuts, all oleaginous 
products, particularly prepared nuts, hazelnut and nuts such as peanuts 
and cashew nuts, mini cooked meats as appetizers. Milk, milk powder, 
gelled, flavoured and whipped milk. Milk products, namely: milky 
desserts, yoghurts, yoghurt drinks, mousses, creams, dessert creams, 
fresh cream, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses, ripened 
cheeses with mould, unmatured fresh cheese and cheeses in brine, 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٤٤

cottage cheese, fresh cheeses sold either liquid or in paste, plain or 
flavoured beverages composed mainly of milk or milk products, milky 
beverages mainly made of milk, milk beverages comprising fruit. 
Fermented plain or falvoured milky products. Edible oils, olive oil, 
edible fats.                                                                                                          

 

 .كومباغين غريفايس دانونه :باسم 
COMP AGNIE GER V AIS DANONE. 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

 .فرنسا:وعنوانه
126-130, rue Jules Guesde, 92300 Levallois-

Perret, France. 

At : 
 

 

Who claims to be the proprietor there of:  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 25 / 9 / 2001  ٢٠٠١ / ٩/ ٢٥: التاريخ 

 

 
 

A dress For services :     عنوان التبليغ 
 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس

Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 
West Bank. 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٤٥

TRADEMARK NO . :                         9261  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 30 )  يف الصنف : 

املشروبات املعتمد على ، مدة على القهوةاملشروبات املعت، الشوكوالته، الكاكاو، قهوة شاي
الكعك احملشو باملريب أو الفاكهة والفطائر ، تابيوكاو طحني، أرز مدخن، أرز، سكر، الشوكوالته

املأكوالت املصنوعة من . ذات النكهة أو احملشوة، الباستا اخلالية، البيتزا، )احللوة أو اململحة(
، الرصك، اخلبز، املأكوالت اليت تشمل املعجنات، تااملأكوالت اجلاهزة من صنف الباس. احلبوب

احملشوه أو ذات ، الكعك واملعجنات اخلالية، الوافلز، الويفر) احللو أو ذو النكهة(البسكويت 
كل ما له عالقة . أو املعجنات، البسكويت، املقبالت احللوة أو املاحلة اليت تتضمن اخلبز. النكهة

املثلجات الصاحلة لالستعمال املصنوعة من اللنب أو . ستعمالاملثلجات الصاحلة لال. باحللويات
، )التوابل(الصلصة ، اخلل، اخلردل، امللح، العسل، املاء املثلج ذو النكهة، اللنب املثلج، البوظة

 .البهارات، صلصة املعكرونة، الصلصة احللوة
Coffee, tea, coca, chocolate, coffee-based beverages, coca-based 
beverages, chocolate-based beverages, sugar, rice, tapioca and flours, 
tarts and pies (sweet or salted), pizzas, plain or flavoured and/or filled 
pasta, preparations made of cereals. Ready-made dishes essentially 
comprising pasta. Dishes essentially made up of tart pastry. Bread, 
rusks, biscuits (sweet or savoury,) wafers, waffles, cakes, pastries, all 
these products being plain and/or filled and/or flavoured. Sweet or 
salted appetizers comprising bread, biscuit or pastry dough. 
Confectionery products. Edible ices essentially made of yoghurt, ice 
creams, water ices (edible ices), frozen flavouerd water; honey, salt, 
mustard, vinegar, sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices  

 

In the Name of : كومباغين غريفايس دانونه. 
COMP AGNIE GER V AIS DANONE. 

 :باسم 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

At : 
 

 .فرنسا
126-130, rue Jules Guesde, 92300 Levallois-

Perret, France. 

:وعنوانه

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٤٦

Who claims to be the proprietor there of:  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 25 / 9 / 2001  ٢٠٠١ / ٩/ ٢٥: التاريخ 

 

 
 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس

Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 
West Bank. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٤٧

TRADEMARK NO . :                         9262  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 32 )  يف الصنف : 

، عصري الفواكه أو اخلضار، )مياه معدنية أو غري معدنية(املياه الساكنة أو احملتوية على الصودا 
مستخلصات ، حماليل الشراب، مستحضرات صنع الشراب، )مشروبات(املستخلصات ، نادةالليمو

املشروبات غري الكحولية احملتوية على عوامل التخمر ، الفواكه أو اخلضار اخلالية من الكحول
 .اللبين

Still or sparkling water (mineral or non mineral) fruit or vegetable 
juices, fruit or vegetable drinks, lemonades, sodas, sorbet drinks, drink 
preparations, syrups for drinks, alcohol-free fruit or vegetable extracts, 
alcohol-free drinks comprising lactic fermenting agents. 

 

In the Name of : كومباغين غريفايس دانونه. 
COMP AGNIE GER V AIS DANONE. 

 :باسم 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

At : 
 

 .فرنسا
126-130, rue Jules Guesde, 92300 Levallois-

Perret, France. 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of:  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 25 / 9 / 2001  ٢٠٠١ / ٩/ ٢٥: التاريخ 

 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس

Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 
West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٤٨

TRADEMARK NO . :                         9263  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 5 )   يف الصنف : 
 .الورق والشاش والقطن املستعمل يف اال الصيديل والصحي والبشاكري والفوط الصحية بأنواعها

Paper or tissues and cotton used in pharmaceutical, and sanitary 
prepartions; sanitary towels and pads. 

 

In the Name of : م.م.شركة نقل أخوان ذ. 
Nuqul Brothers Company Limited. 

 :باسم 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

At : 
 

عمان ، ١٥٤: ب.ص، ىشارع الشريف حسني بن عل
 .األردن، ١١١١١٨

Sharif Hussein Ben Ali St., PO Box: 154, 
Amman 11118, Jordan. 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of:  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 25 / 9 / 2001  ٢٠٠١ / ٩/ ٢٥: التاريخ 

 

FINIES 
 فـايـنـيـز

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس

Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 
West Bank. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٤٩

TRADEMARK NO . :                         9264 تجارية رقم العالمة ال : 
In Class :                                              ( 5 )   يف الصنف : 
 .الورق والشاش والقطن املستعمل يف اال الصيديل والصحي والبشاكري والفوط الصحية بأنواعها

Paper or tissues and cotton used in pharmaceutical, and sanitary 
prepartions; sanitary towels and pads. 

 

In the Name of : م.م.شركة نقل أخوان ذ. 
Nuqul Brothers Company Limited. 

 :باسم 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

At : 
 

عمان ، ١٥٤: ب.ص، شارع الشريف حسني بن على
 .األردن، ١١١١١٨

Sharif Hussein Ben Ali St., PO Box: 154, 
Amman 11118, Jordan. 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of:  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 25 / 9 / 2001  ٢٠٠١ / ٩/ ٢٥: التاريخ 

 

 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ يت ام يب اجنتسأبو غزالة للملكية الفكرية 

Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 
West Bank. 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٥٠

TRADEMARK NO . :                         9266  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 5 )   يف الصنف : 
 .الورق والشاش والقطن املستعمل يف اال الصيديل والصحي والبشاكري والفوط الصحية بأنواعها

Paper or tissues and cotton used in pharmaceutical, and sanitary 
prepartions; sanitary towels and pads. 

 

In the Name of : م.م.شركة نقل أخوان ذ. 
Nuqul Brothers Company Limited. 

 :باسم 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

At : 
 

عمان ، ١٥٤: ب.ص، شارع الشريف حسني بن على
 .األردن، ١١١١١٨

Sharif Hussein Ben Ali St., PO Box: 154, 
Amman 11118, Jordan. 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of:  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 25 / 9 / 2001  ٢٠٠١ / ٩/ ٢٥: التاريخ 

 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس

Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 
West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٥١

TRADEMARK NO . :                         9267  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 16 )  يف الصنف : 

الورق الصحي ومنتوجات الورق من مجيع األنواع ويشمل ذلك احملارم واملناديل الورقية وورق 
التواليت وبشاكري الورق والشاش الورقي املستعمل للوجه والشاش الورقي املستعمل للتنظيف 

 .وفوط الورق وفوط األطفال والفوط الصحية بأنواعها
Hygienic paper and paper products of all kinds, including paper tissues, 
toilet paper, paper towels, tissue paper for cleaning purposes, tissue 
paper napkins, baby diapers and sanitary napkins and pads. 

 

In the Name of : م.م.شركة نقل أخوان ذ. 
Nuqul Brothers Company Limited. 

 :باسم 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

At : 
 

عمان ، ١٥٤: ب.ص، شارع الشريف حسني بن على
 .األردن، ١١١١١٨

Sharif Hussein Ben Ali St., PO Box: 154, 
Amman 11118, Jordan. 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of: ك هذه العالمة ويدعي أنه ميل 
Filed : 25 / 9 / 2001  ٢٠٠١ / ٩/ ٢٥: التاريخ 

 

FINIES 
 فـايـنـيـز

 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس

Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 
West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٥٢

TRADEMARK NO . :                         9268  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 16 )  يف الصنف : 

ية وورق الورق الصحي ومنتوجات الورق من مجيع األنواع ويشمل ذلك احملارم واملناديل الورق
التواليت وبشاكري الورق والشاش الورقي املستعمل للوجه والشاش الورقي املستعمل للتنظيف 

 .وفوط الورق وفوط األطفال والفوط الصحية بأنواعها
Hygienic paper and paper products of all kinds, including paper tissues, 
toilet paper, paper towels, tissue paper for cleaning purposes, tissue 
paper napkins, baby diapers and sanitary napkins and pads. 

 

In the Name of : م.م.شركة نقل أخوان ذ. 
Nuqul Brothers Company Limited. 

 :باسم 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

At : 
 

عمان ، ١٥٤: ب.ص، الشريف حسني بن علىشارع 
 .األردن، ١١١١١٨

Sharif Hussein Ben Ali St., PO Box: 154, 
Amman 11118, Jordan. 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of:  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 25 / 9 / 2001  ٢٠٠١ / ٩/ ٢٥: التاريخ 

 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس

Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 
West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٥٣

TRADEMARK NO . :                         9269 رقم العالمة التجارية  : 
In Class :                                              ( 16 )  يف الصنف : 

الورق الصحي ومنتوجات الورق من مجيع األنواع ويشمل ذلك احملارم واملناديل الورقية وورق 
التواليت وبشاكري الورق والشاش الورقي املستعمل للوجه والشاش الورقي املستعمل للتنظيف 

 .ط الورق وفوط األطفال والفوط الصحية بأنواعهاوفو
Hygienic paper and paper products of all kinds, including paper tissues, 
toilet paper, paper towels, tissue paper for cleaning purposes, tissue 
paper napkins, baby diapers and sanitary napkins and pads. 

 

In the Name of : م.م.شركة نقل أخوان ذ. 
Nuqul Brothers Company Limited. 

 :باسم 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

At : 
 

عمان ، ١٥٤: ب.ص، شارع الشريف حسني بن على
 .األردن، ١١١١١٨

Sharif Hussein Ben Ali St., PO Box: 154, 
Amman 11118, Jordan. 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of:  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 25 / 9 / 2001  ٢٠٠١ / ٩/ ٢٥: التاريخ 

 

 
 

A dress For services :     عنوان التبليغ 
 .لضفة الغربيةا/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس

Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 
West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٥٤

TRADEMARK NO . :                         9270  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 16 )  يف الصنف : 

صحي ومنتوجات الورق من مجيع األنواع ويشمل ذلك احملارم واملناديل الورقية وورق الورق ال
التواليت وبشاكري الورق والشاش الورقي املستعمل للوجه والشاش الورقي املستعمل للتنظيف 

 .وفوط الورق وفوط األطفال والفوط الصحية بأنواعها
Hygienic paper and paper products of all kinds, including paper tissues, 
toilet paper, paper towels, tissue paper for cleaning purposes, tissue 
paper napkins, baby diapers and sanitary napkins and pads. 

 

In the Name of : م.م.شركة نقل أخوان ذ. 
Nuqul Brothers Company Limited. 

 :باسم 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

At : 
 

عمان ، ١٥٤: ب.ص، شارع الشريف حسني بن على
 .األردن، ١١١١١٨

Sharif Hussein Ben Ali St., PO Box: 154, 
Amman 11118, Jordan. 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of: المة ويدعي أنه ميلك هذه الع 
Filed : 25 / 9 / 2001  ٢٠٠١ / ٩/ ٢٥: التاريخ 

 
A dress For services :     عنوان التبليغ 

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٥٥

TRADEMARK NO . :                         9271  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 22 )  يف الصنف : 

 كل البضائع الداخلة يف هذا الصنف
All goods included in this class. 

 

In the Name of : م.م.شركة نقل أخوان ذ. 
Nuqul Brothers Company Limited. 

 :باسم 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

At : 
 

عمان ، ١٥٤: ب.ص، شارع الشريف حسني بن على
 .األردن، ١١١١١٨

Sharif Hussein Ben Ali St., PO Box: 154, 
Amman 11118, Jordan. 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of:  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 25 / 9 / 2001  ٢٠٠١ / ٩/ ٢٥: التاريخ 

 

 
 

 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس

Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 
West Bank. 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٥٦

TRADEMARK NO . :                         9272  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 1 )   يف الصنف : 

 كل البضائع الداخلة يف هذا الصنف
All goods included in this class. 

 

In the Name of : سي.ال. يب يب يب. 
BP p.l.c. 

 :باسم 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

At : 
 

1 St James’s Square, London Sw1Y 4PD, 
Unitesd Kingdom 

:وعنوانه
 

Who claims to be the proprietor there of:  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 25 / 9 / 2001  ٢٠٠١ / ٩/ ٢٥: التاريخ 

 

 
 

 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس

Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 
West Bank. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٥٧

TRADEMARK NO . :                         9273  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 4 )   يف الصنف : 

 كل البضائع الداخلة يف هذا الصنف
All goods included in this class. 

 

In the Name of : سي. ال. يب يب يب. 
BP p.l.c. 

 :باسم 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

At : 
 

1 St James’s Square, London Sw1Y 4PD, 
Unitesd Kingdom 

:وعنوانه
 

Who claims to be the proprietor there of:  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 25 / 9 / 2001  ٢٠٠١ / ٩/ ٢٥: التاريخ 

 

 
 

 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس

Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 
West Bank. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٥٨

TRADEMARK NO . :                         9274  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 37 )  يف الصنف : 

 كل البضائع الداخلة يف هذا الصنف
All goods included in this class. 

 

In the Name of : سي. ال. يب يب يب. 
BP p.l.c. 

 :باسم 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

At : 
 

1 St James’s Square, London Sw1Y 4PD, 
Unitesd Kingdom 

:وعنوانه
 

Who claims to be the proprietor there of: لك هذه العالمة ويدعي أنه مي 
Filed : 25 / 9 / 2001  ٢٠٠١ / ٩/ ٢٥: التاريخ 

 

 
 

 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس

Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 
West Bank. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٥٩

TRADEMARK NO . :                         9275  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 39 )  يف الصنف : 

 كل البضائع الداخلة يف هذا الصنف
All goods included in this class. 

 

In the Name of : سي. ال.  يب يبيب. 
BP p.l.c. 

 :باسم 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

At : 
 

1 St James’s Square, London Sw1Y 4PD, 
Unitesd Kingdom 

:وعنوانه
 

Who claims to be the proprietor there of:  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 25 / 9 / 2001  ٢٠٠١ / ٩/ ٢٥: التاريخ 

 

 
 

 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس

Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 
West Bank. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٦٠

TRADEMARK NO . :                         9276  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 1 )   يف الصنف : 

 كل البضائع الداخلة يف هذا الصنف
All goods included in this class. 

 

In the Name of : سي. ال. يب يب يب. 
BP p.l.c. 

 :باسم 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

At : 
 

1 St James’s Square, London Sw1Y 4PD, 
Unitesd Kingdom 

:وعنوانه
 

Who claims to be the proprietor there of:  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 25 / 9 / 2001  ٢٠٠١ / ٩/ ٢٥: التاريخ 

 

 
 

 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس

Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 
West Bank. 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٦١

TRADEMARK NO . :                         9277  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 4 )   يف الصنف : 

 كل البضائع الداخلة يف هذا الصنف
All goods included in this class. 

 

In the Name of : سي. ال. يب يب يب. 
BP p.l.c. 

 :باسم 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

At : 
 

1 St James’s Square, London Sw1Y 4PD, 
Unitesd Kingdom 

:وعنوانه
 

Who claims to be the proprietor there of:  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 25 / 9 / 2001  ٢٠٠١ / ٩/ ٢٥: التاريخ 

 
 

 
 

 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس

Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 
West Bank. 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٦٢

TRADEMARK NO . :                         9278  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 37 )  يف الصنف : 

 كل البضائع الداخلة يف هذا الصنف
All goods included in this class. 

 

In the Name of : سي. ال. يب يب يب. 
BP p.l.c. 

 :باسم 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

At : 
 

1 St James’s Square, London Sw1Y 4PD, 
Unitesd Kingdom 

:وعنوانه
 

Who claims to be the proprietor there of:  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 25 / 9 / 2001  ٢٠٠١ / ٩/ ٢٥: التاريخ 

 

 
 

 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس

Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 
West Bank. 

 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٦٣

TRADEMARK NO . :                         9279 المة التجارية رقم الع : 
In Class :                                              ( 39 )  يف الصنف : 

 كل البضائع الداخلة يف هذا الصنف
All goods included in this class. 

 

In the Name of : سي. ال. يب يب يب. 
BP p.l.c. 

 :باسم 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

At : 
 

1 St James’s Square, London Sw1Y 4PD, 
Unitesd Kingdom 

:وعنوانه
 

Who claims to be the proprietor there of:  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 25 / 9 / 2001  ٢٠٠١ / ٩/ ٢٥: التاريخ 

 
 

 
 

 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس

Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 
West Bank. 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٦٤

TRADEMARK NO . :                         9280  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 1 )   يف الصنف : 

 كل البضائع الداخلة يف هذا الصنف
All goods included in this class. 

 

In the Name of : سي. ال. يب يب يب. 
BP p.l.c. 

 :باسم 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / نعا الذي يعمل صا  
 

At : 
 

1 St James’s Square, London Sw1Y 4PD, 
Unitesd Kingdom 

:وعنوانه
 

Who claims to be the proprietor there of:  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 25 / 9 / 2001  ٢٠٠١ / ٩/ ٢٥: التاريخ 

 

 
 

 

 A dress For services :   عنوان التبليغ   
 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس

Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 
West Bank. 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٦٥

TRADEMARK NO . :                         9281  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 4 )   يف الصنف : 

 .كل البضائع الداخلة يف هذا الصنف
All goods included in this class. 

 

In the Name of : سي. ال. يب يب يب. 
BP p.l.c. 

 :باسم 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer   مستوردا/ تاجر / الذي يعمل صانعا 
 

At : 
 

1 St James’s Square, London Sw1Y 4PD, 
Unitesd Kingdom 

:وعنوانه
 

Who claims to be the proprietor there of:  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 25 / 9 / 2001  ٢٠٠١ / ٩/ ٢٥: التاريخ 

 

 
 

 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ ة الفكرية يت ام يب اجنتسأبو غزالة للملكي

Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 
West Bank. 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٦٦

TRADEMARK NO . :                         9282  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 39 )  يف الصنف : 

 كل البضائع الداخلة يف هذا الصنف
All goods included in this class. 

 

In the Name of : سي. ال. يب يب يب. 
BP p.l.c. 

 :باسم 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

At : 
 

1 St James’s Square, London Sw1Y 4PD, 
Unitesd Kingdom 

:وعنوانه
 

Who claims to be the proprietor there of:  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 25 / 9 / 2001  ٢٠٠١ / ٩/ ٢٥: التاريخ 

 

 
 

 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ جنتسأبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب ا

Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 
West Bank. 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٦٧

TRADEMARK NO . :                         9283  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 2 )   يف الصنف : 

 كل البضائع الداخلة يف هذا الصنف
All goods included in this class. 

 

In the Name of : سي. ال. يب يب يب. 
BP p.l.c. 

 :باسم 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

At : 
 

1 St James’s Square, London Sw1Y 4PD, 
Unitesd Kingdom 

:وعنوانه
 

Who claims to be the proprietor there of:  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 25 / 9 / 2001  ٢٠٠١ / ٩/ ٢٥: التاريخ 

 

 
 

 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 .الضفة الغربية/ ة  البري٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس

Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 
West Bank. 

 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٦٨

 TRADEMARK NO . :                         9284 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 النب

 .حتسني جنم عبد اجلبار عامر :باسم 
 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجراً / الذي يعمل صانعا   
 

 . الشارع الرئيسي– رفيديا –نابلس :وعنوانه
 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 25 / 9 / 2001 ٢٠٠١ / ٩/ ٢٥: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٨٠٠ب .شارع العدل ص/  نابلس–مكتب احملامي فواز صاميه 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٦٩

 TRADEMARK NO . :                         9285 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 1 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 احلامسياخ 
 

 أمحد نعيم هاشم قرمان :باسم 
 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجرا / الذي يعمل صانعا   
 

-٠٥٩٣٠١٤٧١ تلفون ٧٣٢.ب. ص–نابلس :وعنوانه
٠٥٢٣٧١٦٢٦ 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 30 / 9 / 2001 ٢٠٠١ / ٩/ ٣٠: التاريخ 

 

 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٠٥٢٣٧١٦٢٦-٠٥٩٣٠١٤٧١ تلفون ٧٣٢.ب. ص–نابلس 
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٧٠

 TRADEMARK NO . :                         9286 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

All goods in class 30. 
 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

 : Port Sunlight Wirral Mereyside England At:وعنوانه
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 2 / 10 / 2001 ٢٠٠١ / ١٠/ ٢: التاريخ 

 

 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 . رام اهللا– شارع يافا - الطابق الثاين-احملامية رانية غوشه اجلابر مركز اخلراز
Adv. Rania Ghosheh Al- Jaber Kharaz Center- 2nd Floor- Yaffa st.- 

Ramallah 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٧١

 TRADEMARK NO . :                         9287 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 7 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ٧واد الواردة يف الصنف امل
 

 شركة فادي االستثمارية التجارية :باسم 
 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

 :وعنوانه
 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 2 / 10 / 2001 ٢٠٠١ / ١٠/ ٢: ريخ التا

 

 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

  احلاووز-اخلليل 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٧٢

 TRADEMARK NO . :                         9288 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ٣٠مجيع املواد والبضائع الواردة يف الصنف 
 

شركة خليل الرمحن للمعكرونة واملواد الغذائية املسامهة  :باسم 
 اخلصوصية احملدودة

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

 . البصة- احلاووز –اخلليل :نهوعنوا
 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 2 / 10 / 2001 ٢٠٠١ / ١٠/ ٢: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 نيدي احملامي صالح اجل– عمارة املها – شارع العدل –اخلليل 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٧٣

 TRADEMARK NO . :                         9289 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 20 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .كافة أنوع األثاث املكتيب واملرتيل اخلشيب واملعدين
 

 .العاملية للتجارة العامة واملقاوالتشركة ميداس  :باسم 
 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

،  عمارة الوزان– ٧ قسيمة –قطعة الصوابر ، الشرق:وعنوانه
 دولة الكويت، الكويت

 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 6 / 10 / 2001 ٢٠٠١ / ١٠/ ٦: التاريخ 

 

 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

بيت ١٨٢ب.مكتب نادر مجيل قمصية وكيل تسجيل عالمات جتارية وبراءات اختراع ص
  الضفة الغربية-ساحور

Nader J. Qumsieh Trade Mark & Patent Agent P.O. Box 182, Beit 
Sahour, West Bank 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٧٤

 TRADEMARK NO . :                         9290 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 16 ) : يف الصنف 

 .الرطبةمناديل األطفال واحملارم ، حفاضات األطفال اليت تستخدم مرة واحدة
disposable diapers, baby wipes and moist tissues. 

 

 امري بيرب بروداكتس :باسم 
Amir Paper Products 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

 .إسرائيل:وعنوانه
Kibutz Amir 12140, Israel 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of دعي أنه ميلك هذه العالمة وي

 Filed : 8 / 10 / 2001 ٢٠٠١ / ١٠/ ٨: التاريخ 

 
 

BABY SITTER 
 بـيـبـي سـيـتـر

 
 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 غزة٥٠٥: ص ب، عالء أبو وردة
Adv. Alaa Abu-warda, PO Box 505 Gaza 

 
 
 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٧٥

 TRADEMARK NO . :                         9291 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 16 ) : يف الصنف 

 .مناديل األطفال واحملارم الرطبة، حفاضات األطفال اليت تستخدم مرة واحدة
disposable diapers, baby wipes and moist tissues. 

 

 امري بيرب بروداكتس :باسم 
Amir Paper Products 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

 .إسرائيل:وعنوانه
Kibutz Amir 12140, Israel 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 8 / 10 / 2001 ٢٠٠١ / ١٠/ ٨: التاريخ 

 
 

 
 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 غزة٥٠٥: ص ب، عالء أبو وردة
Adv. Alaa Abu-warda, PO Box 505 Gaza 

 
 
 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٧٦

 TRADEMARK NO . :                         9292 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 16 ) : يف الصنف 

 .حفاضات
Daipers. 

 

 شركة بردى لالستثمار م خ م :باسم 
Barada investment company l . t .d 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / اجر ت/ الذي يعمل صانعا   
 

 .رام اهللا:وعنوانه
Rammalleh. 

At : 
 

 

 ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
  م خ مرشركة بردى لالستثما

Who claims to be the proprietor there of: 
Barada investment company l . t . 

 Filed : 10 / 10 / 2001 ٢٠٠١ / ١٠/ ١٠: التاريخ 

 
 

Labell 
 
 

 

   : A dress For services  ليغ  عنوان التب

  عمارة زيادة–مكتب احملامي نظمي أبو ميزر رام اهللا 
Advocate Nazmi abu maizer 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٧٧

 TRADEMARK NO . :                         9293 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 41 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

All goods in class 30. 
 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

 : Port Sunlight Wirral Mereyside England At:وعنوانه
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of عالمة ويدعي أنه ميلك هذه ال

 Filed : 10 / 10 / 2001 ٢٠٠١ / ١٠/ ١٠: التاريخ 

 
 
 

FOOD FOR LIFE 
 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 . رام اهللا– شارع يافا - الطابق الثاين-احملامية رانية غوشه اجلابر مركز اخلراز
Adv. Rania Ghosheh Al- Jaber Kharaz Center- 2nd Floor- Yaffa st.- 

Ramallah 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٧٨

 TRADEMARK NO . :                         9294 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 32 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

All goods in class 30. 
 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

 : Port Sunlight Wirral Mereyside England At:وعنوانه
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 10 / 10 / 2001 ٢٠٠١ / ١٠/ ١٠: التاريخ 

 
 
 

FOOD FOR LIFE 
 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 . رام اهللا– شارع يافا - الطابق الثاين-احملامية رانية غوشه اجلابر مركز اخلراز
Adv. Rania Ghosheh Al- Jaber Kharaz Center- 2nd Floor- Yaffa st.- 

Ramallah 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٧٩

 TRADEMARK NO . :                         9295 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 42 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

All goods in class 42. 
 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

 : Port Sunlight Wirral Mereyside England At:وعنوانه
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 10 / 10 / 2001 ٢٠٠١ / ١٠/ ١٠: التاريخ 

 
 
 

FOOD FOR LIFE 
 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 . رام اهللا– شارع يافا - الطابق الثاين-احملامية رانية غوشه اجلابر مركز اخلراز
Adv. Rania Ghosheh Al- Jaber Kharaz Center- 2nd Floor- Yaffa st.- 

Ramallah 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٨٠

 TRADEMARK NO . :                         9296 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

All goods in class 5. 
 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / انعا الذي يعمل ص  
 

 : Port Sunlight Wirral Mereyside England At:وعنوانه
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 10 / 10 / 2001 ٢٠٠١ / ١٠/ ١٠: التاريخ 

 
 
 

FOOD FOR LIFE 
 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 . رام اهللا– شارع يافا - الطابق الثاين-احملامية رانية غوشه اجلابر مركز اخلراز
Adv. Rania Ghosheh Al- Jaber Kharaz Center- 2nd Floor- Yaffa st.- 

Ramallah 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٨١

 TRADEMARK NO . :                         9297 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              (29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

All goods in class 29. 
 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

 : Port Sunlight Wirral Mereyside England At:وعنوانه
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 10 / 10 / 2001 ٢٠٠١ / ١٠/ ١٠: التاريخ 

 
 
 

FOOD FOR LIFE 
 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 . رام اهللا– شارع يافا -ق الثاين الطاب-احملامية رانية غوشه اجلابر مركز اخلراز
Adv. Rania Ghosheh Al- Jaber Kharaz Center- 2nd Floor- Yaffa st.- 

Ramallah 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٨٢

 TRADEMARK NO . :                         9298 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

All goods in class 30. 
 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

 : Port Sunlight Wirral Mereyside England At:وعنوانه
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of مة ويدعي أنه ميلك هذه العال

 Filed : 10 / 10 / 2001 ٢٠٠١ / ١٠/ ١٠: التاريخ 

 
 
 

FOOD FOR LIFE 
 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 . رام اهللا– شارع يافا - الطابق الثاين-احملامية رانية غوشه اجلابر مركز اخلراز
Adv. Rania Ghosheh Al- Jaber Kharaz Center- 2nd Floor- Yaffa st.- 

Ramallah 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٨٣

 TRADEMARK NO . :                         9299 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 25 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .٢٥مجيعها مشمولة يف الصنف ، ة وأغطية للرأساملالبس واألحذي
Clothing, footwear and headgear; all included in class 25. 

 

 : Adidas International BV. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturers/ Merchants/ Importers مستوردا / تاجراً /الذي يعمل صانعا  
 

 Koningin Wilhelminaplein 30, 1062 KR:وعنوانه
Amsterdam, The Netherlands 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 10 / 10 / 2001 ٢٠٠١ / ١٠/ ١٠: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 رام اهللا، ٧٤ب . ص– حمامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A.F.& R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH. 

 
 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٨٤

 TRADEMARK NO . :                         9300 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 18 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

حلقائب وحقائب السفر القماشية والصناديق والعلب وصناديق الثياب وحقائب السفر احلقائب ا
 .١٨مجيعها مشمولة يف الصنف ، الرياضية

Bags, holdalls, containers and cases, trunks and travelling bags; sports 
bags; all included in class 18. 

 

 : adidas International BV. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturers/ Merchants/ Importers مستوردا / تاجراً /الذي يعمل صانعا  
 

 Koningin Wilhelminaplein 30, 1062 KR:وعنوانه
Amsterdam, The Netherlands 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 10 / 10 / 2001 ٢٠٠١ / ١٠/ ١٠: تاريخ ال

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 رام اهللا، ٧٤ب . ص–حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A.F.& R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH. 

 
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٨٥

 TRADEMARK NO . :                         9301 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 28 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

أجزاء ولوازم جلميع ، أدوات الرياضة اجلمبازية واألدوات الرياضية، الكرات واأللعاب والدمى
 .٢٨مجيعها مشمولة يف الصنف ، البضائع املذكورة أعاله

Balls, games, playthings; gymnastic and sporting articles; parts and 
fittings for all the aforesald goods; all included in class 28. 

 

 : Adidas International BV. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturers/ Merchants/ Importers مستوردا / تاجراً /الذي يعمل صانعا  
 

 Koningin Wilhelminaplein 30, 1062 KR:وعنوانه
Amsterdam, The Netherlands 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 10 / 10 / 2001 ٢٠٠١ / ١٠/ ١٠: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 رام اهللا، ٧٤ب . ص–حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A.F.& R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH. 

 
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٨٦

 TRADEMARK NO . :                         9302 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : ن اجل م
 

 شبس
CHIPS 

 

 عماد نادر أبو بكر :باسم 
IMAD NADER ABU BAKER 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer / SANEA 
 صانعا/ مستوردا / تاجراً /الذي يعمل صانعا

 

)٢٤٣. (ب . جنني ص :وعنوانه  
JENIN P . O. BOX (243) 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 17 / 10 / 2001 ٢٠٠١ / ١٠/ ١٧: التاريخ 

 
 
 
 
 
 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٠٥٩٧٤٣٨١٤: ت) ٢٤٣. (ب . جنني ص 
JENIN P . O. BOX (243)  059743814 

 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٨٧

 TRADEMARK NO . :                         9303 : جارية رقم العالمة الت

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

وجبات الطعام اخلفيفة اجلاهزة لألكل واليت حتتوي أساسا على احلبوب وتشمل رقائق الذرة ورقائق 
لترتية ورقائق األرز والبسكويت الرقيق اهلش والبسكويت القاسي اململح ووجبات الطعام اخلفيفة ا

وجبات الطعام اخلفيفة اليت ، الفشار املغطي باحللوى والفستق، الفشار اجلاهز، املنفوخة واملثقوبة
 .٣٠مجيعها مشمولة يف الصنف ، سائل تغمس فيه وجبات الطعام اخلفيفة، أساسها من حبوب

Ready to eat snack foods consisting primarily of grains, including corn 
chips, tortilla chips, rice chips, crackers, pretzels and puffed and 
extruded snacks; popped popcorn; candy coated popcorn and peanuts; 
snack foods having a grain or cereal base; snack food dips; all included 
in class 30. 

 

 ,.PepsiCo, Inc :باسم 
North Carolina Corporation 

In the Name of : 
 

Trading as Manufacturers/ Merchants/ Importers مستوردا / تاجراً /الذي يعمل صانعا  
 

At : 
 

700 Anderson Hill Road, purchase, New 
York 10577, U.S.A. 

:نوانهوع
 

Who claims to be the proprietor there of:  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 20 / 10 / 2001  ٢٠٠١ / ١٠/ ٢٠: التاريخ 

 
 

CHEETOS 
 
 

 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 رام اهللا، ٧٤ب . ص–حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة

A.F.& R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٨٨

TRADEMARK NO . :                         9304  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 29 )  يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

 

ساسا على البطاطا والبندق ومواد أخرى من وجبات الطعام اخلفيفة اجلاهزة لألكل واليت حتتوي أ
مجيعها ، ، الفواكه واخلضار أو خليط هذه املواد وتشمل رقائق البطاطا ورقائق البطاطا املصنعة

 .٢٩مشمولة يف الصنف 
Ready to eat snack foods consisting primarily of potatoes, nuts, other 
fruit or vegetable materials or combinations thereof including potato 
chips and fabricated potato ehips; all included in class 29. 

 

In the Name of : PepsiCo, Inc., 
North Carolina Corporation 

 :باسم 
 

Trading as Manufacturers/ Merchants/ Importers مستوردا / تاجراً /الذي يعمل صانعا  
 

At : 
 

700 Anderson Hill Road, purchase, New 
York 10577, U.S.A. 

:وعنوانه
 

Who claims to be the proprietor there of:  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 20 / 10 / 2001  ٢٠٠١ / ١٠/ ٢٠: التاريخ 

 
 

CHEETOS 
 
 

 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 رام اهللا، ٧٤ب . ص–حمامون ، دةعزيز وفؤاد ورجا شحا

A.F.& R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٨٩

 TRADEMARK NO . :                         9305 : التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 42 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 أداره ،خدمات املبيت والفنادق الصغرية واحلانات واملقاهي واملطاعم وأعداد املأدبات وتقدمي الطعام
توفري املرافق للحفالت الرمسية واملؤمترات ، خدمات حجوزات املبيت يف الفنادق، الفنادق

 .واالجتماعات واملعارض واحللقات الدراسية واللقاءات
Accommodation, hotel, motel, bar, café, retaurant, banqueting and 
catering services; hotel management; reservation services for hotel 
accommodation; provision of facilities for functions, confernces, 
conyentions, exhibitions, seminars and meetings. 

 

 Conrad Hospitality, LLC :باسم 
 

In the Name of : 
 

Trading as Manufacturers/ Merchants/ Importers ستوردا م/ تاجراً /الذي يعمل صانعا  
 

 ,Civic Center Drive, Beverly Hills 9336:وعنوانه
California 90210, United States 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 20 / 10 / 2001 ٢٠٠١ / ١٠/ ٢٠: التاريخ 

 
 

CONRAD 
 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 رام اهللا، ٧٤ب . ص–حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A.F.& R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH. 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٩٠

 TRADEMARK NO . :                         9306 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 19 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

تستعمل لكسو ) ليست من صفة الدهان(مستحضرات غري معدنية ألهداف البناء والزخرفة 
 .الشقوق والفجوات والعيوب املشاة يف األسطح اخلارجية وحشوها باألمسنت

Non-metallic preparations for building and decorating purposes (not in 
the nature of paint) for use in cementing and filling cracks, cavities and 
the like defects in surfaces. 

 

 Imperial Chemical Industries Plc :باسم 
 

In the Name of : 
 

Trading as Manufacturers/ Merchants/ Importers مستوردا / تاجراً /الذي يعمل صانعا  
 

 Manchester Square, London, W1U 20:وعنوانه
3AN, England 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 20 / 10 / 2001 ٢٠٠١ / ١٠/ ٢٠: التاريخ 

 
 

POLYCELL 
 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 رام اهللا، ٧٤ب . ص– حمامون ،عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A.F.& R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH. 

 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٩١

 TRADEMARK NO . :                         9307 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 19 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

تستعمل لكسو ) ليست من صفة الدهان(مستحضرات غري معدنية ألهداف البناء والزخرفة 
 .الشقوق والفجوات والعيوب املشاة يف األسطح اخلارجية وحشوها باألمسنت

Non-metallic preparations for building and decorating purposes (not in 
the nature of paint) for use in cementing and filling cracks, cavities and 
the like defects in surfaces. 

 

 Imperial Chemical Industries Plc :باسم 
 

In the Name of : 
 

Trading as Manufacturers/ Merchants/ Importers مستوردا / تاجراً /الذي يعمل صانعا  
 

 Manchester Square, London, W1U 20:وعنوانه
3AN, England 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 20 / 10 / 2001 ٢٠٠١ / ١٠/ ٢٠: التاريخ 

 
 

POLYFILLA 
 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 رام اهللا، ٧٤ب . ص–حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A.F.& R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH. 

 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٩٢

 TRADEMARK NO . :                         9308 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 2 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .شبصبغات اخلشب وواقيات ضد تلف اخل
Wood dyes, wood stains, and preserves against the deterioration of 
wood. 

 

 Imperial Chemical Industries Plc :باسم 
 

In the Name of : 
 

Trading as Manufacturers/ Merchants/ Importers مستوردا / تاجراً /الذي يعمل صانعا  
 

 Manchester Square, London, W1U 20:وعنوانه
3AN, England 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 20 / 10 / 2001 ٢٠٠١ / ١٠/ ٢٠: التاريخ 

 
 

CUPRINOL 
 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 رام اهللا، ٧٤ب . ص–حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A.F.& R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٩٣

 TRADEMARK NO . :                         9309 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 1 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

مشمولة يف ، األمسدة وكيماويات يئة التربة،  الزراعة وعلم احلراجةالكيماويات املستعملة يف
 .١الصنف 

Chemicals used in agriculture and forestry, fertilizers and soil 
conditioning chemicals; included in elass 1. 

 

 ,BASF Aktiengesellschaft :باسم 
 

In the Name of : 
 

Trading as Manufacturers/ Merchants/ Importers مستوردا / تاجراً /الذي يعمل صانعا  
 

 Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am:وعنوانه
Rhein, Germany 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 20 / 10 / 2001 ٢٠٠١ / ١٠/ ٢٠: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 رام اهللا، ٧٤ب . ص–حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A.F.& R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH. 

 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٩٤

 TRADEMARK NO . :                         9310 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 2 ) : يف الصنف 

 كل البضائع الداخلة يف هذا الصنف
All goods included in this class. 

 

 )ل.م.ش(شركة سايبس الدولية لصنع الدهانات  :باسم 
 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

، بريوت، راس بريوت جادة تقي الدين الصلح بناية البزري:انهوعنو
 لبنان

 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 30 / 10 / 2001 ٢٠٠١ / ١٠/ ٣٠: التاريخ 

 

 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ ة الفكرية يت ام يب اجنتسأبو غزالة للملكي
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٩٥

 TRADEMARK NO . :                         9311 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 5 ) : يف الصنف 

مستحضرات صيدلية وخصوصا املستحضرات الصيدلية احملفزة لليقظة واإلدراك واألداء النفسـي           
 .٥ومجيعها واردة ضمن الفئة ، خالل النهار

Pharmaceutical preparations in particular, Pharmaceutical 
preparations stimulating daytime vigilance, cognitive and psychomotor 
performances, all included in class 5. 

 

 . أيه. جينيلكو أس :باسم 
GENELCO S.A. 

In the Name of : 

 
 

سويسرا،  فريبورج١٧٠٠ بوافار دو بريول ٥٥:وعنوانه  
 

At : 
 

 

  كصناع وجتار: الذي يعملون

 Filed : 30 / 10 / 2001 ٢٠٠١ / ١٠/ ٣٠: التاريخ 

 

 
PROVIGIL 

 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨:  رام اهللا هاتف٤٤٧ب . سابا وشركاهم ص
SABA & Co.- P.O.BOX 447 RAMALLAH 

 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٩٦

 TRADEMARK NO . :                         9312 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 32 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .٣٢مجيع البضائع املشمولة يف الصنف 
All goods included in class 32. 

 

 ,THE COCA-COLA COMP ANY :باسم 
a Delaware Coration, 

In the Name of : 
 

Trading as Manufacturers/ Merchants/ Importers مستوردا / تاجراً /لذي يعمل صانعاا  
 

 P.O. Box 1734, Atlanta, Georgia 30313:وعنوانه
U.S.A. 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 31 / 10 / 2001 ٢٠٠١ / ١٠/ ٣١: التاريخ 

 

 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 رام اهللا، ٧٤ب . ص–حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A.F.& R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH. 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٩٧

 TRADEMARK NO . :                         9313 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 32 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .٣٢مجيع البضائع املشمولة يف الصنف 
All goods included in class 32. 

 

 ,THE COCA-COLA COMP ANY :باسم 
a Delaware Coration, 

In the Name of : 
 

Trading as Manufacturers/ Merchants/ Importers مستوردا / تاجراً /الذي يعمل صانعا  
 

 P.O. Box 1734, Atlanta, Georgia 30313:وانهوعن
U.S.A. 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 31 / 10 / 2001 ٢٠٠١ / ١٠/ ٣١: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 رام اهللا، ٧٤ب . ص–حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A.F.& R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH. 

 
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٩٨

 TRADEMARK NO . :                         9314 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .حضرات واملواد الصيدلية والطبيةاملست
Pharmaceutical and medicinal preparations and substances. 

 

 : SB Pharmco Puerto Rico Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturers/ Merchants/ Importers مستوردا / تاجراً /الذي يعمل صانعا  
 

 ,State Road 172, Km 9.1/Bo., Certenejas:وعنوانه
Cidra, Puerto Rico 00639 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 3 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ٣: التاريخ 

 
 

A V ANDIA M 
 
 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 رام اهللا، ٧٤ب . ص–امون حم، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A.F.& R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٩٩

 TRADEMARK NO . :                         9315 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .املستحضرات واملواد الصيدلية والطبية
Pharmaceutical and medicinal preparations and substances. 

 

 : SB Pharmco Puerto Rico Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturers/ Merchants/ Importers مستوردا / تاجراً /الذي يعمل صانعا  
 

 ,State Road 172, Km 9.1/Bo., Certenejas:وعنوانه
Cidra, Puerto Rico 00639 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 3 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ٣: التاريخ 

 
 

A V ANGARD 
 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 رام اهللا، ٧٤ب . ص–حمامون ، حادةعزيز وفؤاد ورجا ش
A.F.& R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٠٠

 TRADEMARK NO . :                         9316 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .املستحضرات واملواد الصيدلية والطبية
Pharmaceutical and medicinal preparations and substances. 

 

 : SB Pharmco Puerto Rico Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturers/ Merchants/ Importers مستوردا / تاجراً /الذي يعمل صانعا  
 

 ,State Road 172, Km 9.1/Bo., Certenejas:وعنوانه
Cidra, Puerto Rico 00639 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 3 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ٣: التاريخ 

 
 

A V AND AMET 
 
 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 رام اهللا، ٧٤ب . ص–حمامون ، وفؤاد ورجا شحادةعزيز 
A.F.& R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٠١

 TRADEMARK NO . :                         9317 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : جل من ا
 

، )الكـوزميتكس (مواد التجميـل    ، الزيوت الطيارة ، ماء الورد ، ماء الكولونيا ، ماء الزينة ، العطور
أدوات ، أدوات جتميل للشفاه  ، أمحر الشفاه ، للجلد والشعر ) لوشن(أنواع الغسول   ، كرميات اجللد 
العـني وللحواجـب وللشـعر      أدوات جتميل للوجه وللعيون وللجفون ولرموش       ، جتميل لأليدي 

 .والصابون، وللجسم
Perfumery, eau de toilette, toilet water, eau de cologne, rose water, 
essential oils, cosmetics, skin creams, skin and hair lotions, lipsticks, 
cosmetics for lips, cosmetics for hands, cosmetics for the face, the eyes, 
the eyelids, the eyelashes, the eyebrows, the hair and the body, soaps. 

 

 بارفامز كريستيان ديور :باسم 
PARFUMS CHRISTIAN DIOR 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer/ Suppliers of services 
 دماتمزودة خ/ مستورداً/ تاجراً /الذي يعمل صانعا

 

 .فرنسا،  باريس٧٥٠٠٨،  افنيو هوش٣٣:وعنوانه
33 Avene Hoche, 75008 Paris, France.  

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 5 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ٥: التاريخ 

 

HIGHER 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 فلسطني،  رام اهللا١٩٠٣. ب.مكتب احملامي ثائر ياسر عمرو ص
Advoate Thaer Yaser Amro Office P.O. Box 1903 Ramallah, Palestine 

 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٠٢

 TRADEMARK NO . :                         9318 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 35 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

تقـدمي  ، خـدمات تقـدمي االستشـارات التسـويقية      ، خدمات التسويق ، خدمات إدارة األعمال  
، أحباث يف جمال التسويق واألعمال    ، خدمات وكالء التسويق  ، االستشارات املهنية خبصوص األعمال   

التدريب فيما يتعلق باإلعالن واسـتراتيجية التسـويق        توفري املعلومات و  ، خدمات العالقات العامة  
 .٣٥مجيعها مشمولة يف الصنف ، واالتصاالت

Business management services; marketing services; marketing 
consulting seryices; professional business consultancy; marketing 
agency services; marketing and business research; public relation 
services; provision of information and training in relation to advertising, 
marketing and communication strategy; all included in class 35. 

 

 ,MasterCard International Incorporated :باسم 
(a Delaware Corporation), 

In the Name of : 
 

Trading as Manufacturers/ Merchants/ Importers مستوردا / تاجراً /الذي يعمل صانعا  
 

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

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 10 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٠: التاريخ 

 

MASTERCARD ADVISORS 
 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 رام اهللا، ٧٤ب . ص–حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A.F.& R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH. 

 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٠٣

 TRADEMARK NO . :                         9319 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .٣املشمولة يف الصنف ، مستحضرات العناية بالشعر
Hair care preparations; included in class 3. 

 

 ,Alberto-Culver Company :باسم 
(Delaware Corporation), 

In the Name of : 
 

Trading as Manufacturers/ Merchants/ Importers مستوردا / تاجراً /الذي يعمل صانعا  
 

 Armitage Avenue, Melroze Park, IL 2525:وعنوانه
60160, U.S.A.; Manufacturers 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 10 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٠: التاريخ 

 
 

VO5 
 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 رام اهللا، ٧٤ب . ص–حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A.F.& R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٠٤

 TRADEMARK NO . :                         9320 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 42 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .تزويد خدمات إنترنت
Internet service proviaer Inter net. 

 

 Palne communnica LTD :باسم 
 

In the Name of : 
 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجراً /الذي يعمل صانعا  
 

 - الطابق األول- عمارة مشروجي- شارع املدائن-البرية:وعنوانه
٢٠٣٠ب .رام اهللا ص  

Bireh . AL – Madaen . Masrouji Bilding 1 
st . Floor P.O.Box 2030 RM. 

At : 
 

 

 ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
  رمي حممد بسيسو-ومعن حممد بسيس

Who claims to be the proprietor there of: 
Maan Mohammad Bseiso – Reem 
Mohammad Bseiso 

 Filed : 7 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ٧: التاريخ 

 

 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

٢٠٣٠ب . ص رام اهللا- عمارة مشروجي الطابق األول- شارع املدائن-البرية  

Bireh . AL – Madaen . Masrouji - Bilding 1 st . Floor P.O.Box 2030 RM. 
 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٠٥

 TRADEMARK NO . :                         9321 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

All goods in class 30. 
 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

 : Port Sunlight Wirral Mereyside England At:وعنوانه
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 
 

PADDLE POP 
 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 . رام اهللا– شارع يافا - الطابق الثاين-احملامية رانية غوشه اجلابر مركز اخلراز
Adv. Rania Ghosheh Al- Jaber Kharaz Center- 2nd Floor- Yaffa st.- 

Ramallah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٠٦

 TRADEMARK NO . :                         9322 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 1 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

العلمية والتصوير الفوتوغرايف والزراعة املواد الكيماوية اليت تستخدم يف الصناعة والتجارب 
البالستيك غري ، الراتينجات االصطناعية غري املعاجلة، وفالحة وزراعة البساتني وغرس الغابات

املواد الكيماوية اخلاصة ، مستحضرات سقي وحلام املعادن، مركبات إطفاء احلرائق، األمسدة، املعاجل
 .واد الالصقة اليت تستخدم يف الصناعةامل، مواد الدباغة، حبفظ املواد الغذائية

 

 مريك ك ج أ أ :باسم 
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :وعنوانه
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D..64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٠٧

 TRADEMARK NO . :                         9323 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 2 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

مرسخات ، مواد التلوين، مواد الوقاية من الصدأ ومن تلف اخلشب، الدهانات والورنيش والالكية
معادن بشكل ورق ومسحوق للدهانني واملزخرفني وعمال ، الراتينجات الطبيعية اخلام، اللون

 .الطباعة والفنانني
 

 مريك ك ج أ أ :باسم 
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :وعنوانه
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D..64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  وان التبليغ  عن

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٠٨

 TRADEMARK NO . :                         9324 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

مستحضرات ، مستحضرات تبييض األقمشة وغريها من املواد اليت تستخدم يف غسيل املالبس
مستحضرات ، الزيوت العطرية، العطور، الصابون، التنظيف والصقل والكشط وازالة االوساخ

 .سنانمعاجني ومنظفات األ، الشعر) لوسيون(غسول ، )الكوزمتيك(التجميل 
 

 مريك ك ج أ أ :باسم 
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :وعنوانه
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D..64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٠٩

 TRADEMARK NO . :                         9325 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

، اغذية األطفال، مواد التغذية املعدة لالستعمال الطيب، املستحضرات الصيدلية والبيطرية والصحية
، الشمع املستخدم يف طب األسنان، مواد حشو األسنان، مواد التضميد، )بالستر(اللصق الطبية 

 .مبيدات األعشاب، مبيدات الفطريات، مستحضرات القضاء على اهلوام، املطهرات
 

 مريك ك ج أ أ :باسم 
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :وعنوانه
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D..64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١١٠

 TRADEMARK NO . :                         9326 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

األجهزة والعدد العلمية واملالحية والكهربائية والفوتوغرافية والسينما توغرافية والبصرية وأجهزة وعدد 
زة أجه، وإنقاذ واحلياة والتعليم) املراقبة(الوزن والقياس ومسح األراضي وإرسال اإلشارات والضبط 

آالت ، اسطوانات التسجيل، حامالت البيانات املمغنطة، تسجيل أو إرسال أو استعادة الصوت أو الصور
اآلالت ، مسجالت النقد، البيع األتوماتيكية واليات األجهزة اليت تعمل بوضع قطعة نقد معدين فيها

 .قجهزة إطفاء احلرائأ، ملعاجلة البيانات) الكومبيوتر(املعدات واحلاسبات اإللكترونية ، احلاسبة
 

 مريك ك ج أ أ :باسم 
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :وعنوانه
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D-64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١١١

 TRADEMARK NO . :                         9327 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 10 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

، األجهزة والعدد اليت تستخدم يف اجلراحة والطب البشري وطب األسنان والطب البيطري
 .أدوات خياطة اجلراح، أدوات التقومي والتجبري، األطراف والعيون واألسنان االصطناعية

 

 مريك ك ج أ أ :باسم 
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :وعنوانه
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D-64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 

 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .ا وشركاهم صساب
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١١٢

 TRADEMARK NO . :                         9328 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 16 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

مواد جتليلد ، املطبوعات، )١٦الواردة ضمن الفئة ( والكرتون والبضائع املصنوعة من هذه املواد الورق
املواد الالصقة ألغراض القرطاسية ، )القرطاسية(الصور الفوتوغرافية واألدوات الكتابية ، الكتب

تبة ومستلزمات املكاتب اآلالت الكا، فرش التلوين، األدوات واللوازم اخلاصة بالفنانني، واألغراض املرتلية
املواد البالستيكية اليت تستخدم يف الرزم والتغليف ، )عدا األجهزة(أدوات التهذيب والتعليم ) عدا األثاث(
 .الكليشيهات، احلروف املطبعية، ورق اللعب، )١٦الواردة ضمن الفئة (
 

 مريك ك ج أ أ :باسم 
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

  دار مشتات املانيا٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠ر شتراسة فرانكفورت:وعنوانه
Frankfurter Strasse 250 D..64293 

Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨اتف  رام اهللا ه٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١١٣

 TRADEMARK NO . :                         9329 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

الفواكه ، مستخرجات اللحوم، يوانات وطيور الصيداللحوم واألمساك والطيور الداجنة وح
البيض واحلليب ، صلصات الفواكه، املربيات، اهلالميات، واخلضراوات احملفوظة واففة واملطهية

 .الزيوت والشحوم الصاحلة لألكل، ومنتجات احلليب
 

 مريك ك ج أ أ :باسم 
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠سة فرانكفورتر شترا:وعنوانه
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D..64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 

 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١١٤

 TRADEMARK NO . :                         9330 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

الدقيق واملستحضرات ، النب االصطناعي، الساجو، ابيوكاالت، األرز، السكر، الكاكاو، الشاي، النب
، اخلمرية، عسل النحل والعسل األسود، املثلجات، الفطائر واحللويات، اخلبز، املصنوعة من احلبوب

 .الثلج، )توابل(الصلصات ، اخلل، اخلردل، امللح، )بكن باودر(مسحوق اخلبز 
 

 مريك ك ج أ أ :باسم 
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :وعنوانه
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D..64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .شركاهم صسابا و
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١١٥

 TRADEMARK NO . :                         9331 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 35 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .أعمال املكاتب، ضبط األعمال،  إدارة األعمال،اإلعالن
 

 مريك ك ج أ أ :باسم 
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :وعنوانه
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D..64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١١٦

 TRADEMARK NO . :                         9332 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 42 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

اخلدمات ، العناية الطبية والصحية والعناية باجلمال، وسائل الراحة املؤقتة، تزويد الطعام والشراب
 .تراألحباث العلمية والصناعية برجمة الكومبيو، اخلدمات القانونية، البيطرية والزراعية

 

 مريك ك ج أ أ :باسم 
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :وعنوانه
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D..64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١١٧

 TRADEMARK NO . :                         9333 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 1 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

املواد الكيماوية اليت تستخدم يف الصناعة والتجارب العلمية والتصوير الفوتوغرايف والزراعة 
البالستيك غري ، الراتينجات االصطناعية غري املعاجلة، وفالحة وزراعة البساتني وغرس الغابات

املواد الكيماوية اخلاصة ، مستحضرات سقي وحلام املعادن، مركبات إطفاء احلرائق، األمسدة، املعاجل
 .املواد الالصقة اليت تستخدم يف الصناعة، مواد الدباغة، حبفظ املواد الغذائية

 

In the Name of : مريك ك ج أ أ 
Merck KGaA 

 :باسم 

 

 

At : 
 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة 
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D..64293 
Darmstadt Germany 

:وعنوانه

 

 كصناع وجتار : الذين يعملون 
Filed : 12 / 11 / 2001  ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 

 
 

 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص

SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١١٨

 TRADEMARK NO . :                         9334 :  التجارية رقم العالمة

  In Class :                                              ( 2 ) :  الصنف يف

  : In Respect of :  اجل من
 

رسخات م، مواد التلوين، مواد الوقاية من الصدأ ومن تلف اخلشب، الدهانات والورنيش والالكية
معادن بشكل ورق ومسحوق للدهانني واملزخرفني وعمال ، الراتينجات الطبيعية اخلام، اللون

 .الطباعة والفنانني
 

 ج أ أ ك مريك  :باسم
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠ شتراسة فرانكفورتر :وعنوانه
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D..64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار :  يعملونالذين

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢ : التاريخ

 
 

 
 
 
 

 

   : A dress For services   التبليغ  عنوان

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب . صوشركاهم سابا
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١١٩

 TRADEMARK NO . :                         9335 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

مستحضرات ، مستحضرات تبييض األقمشة وغريها من املواد اليت تستخدم يف غسيل املالبس
مستحضرات ، الزيوت العطرية، العطور، الصابون، وساخالتنظيف والصقل والكشط وإزالة األ

 .معاجني ومنظفات األسنان، الشعر) لوسيون(غسول ، )الكوزمتيك(التجميل 
 

 مريك ك ج أ أ :باسم 
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :وعنوانه
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D..64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 
 

 
 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٢٠

 TRADEMARK NO . :                         9336 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

، أغذية األطفال، مواد التغذية املعدة لالستعمال الطيب، املستحضرات الصيدلية والبيطرية والصحية
، الشمع املستخدم يف طب األسنان، مواد حشو األسنان، مواد التضميد، )بالستر(ية اللصق الطب
 .مبيدات األعشاب، مبيدات الفطريات، مستحضرات القضاء على اهلوام، املطهرات

 

 مريك ك ج أ أ :باسم 
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :وعنوانه
 ااملاني

Frankfurter Strasse 250 D..64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 

 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٢١

 TRADEMARK NO . :                         9337 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

رافية والبصرية وأجهزة األجهزة والعدد العلمية واملالحية والكهربائية والفوتوغرافية والسينماتوغ
وإنقاذ واحلياة ) املراقبة(وعدد الوزن والقياس ومسح األراضي وإرسال اإلشارات والضبط 

، حامالت البيانات املمغنطة، أجهزة تسجيل أو إرسال أو استعادة الصوت أو الصور، والتعليم
ضع قطعة نقد معدين آالت البيع األتوماتيكية واليات األجهزة اليت تعمل بو، اسطوانات التسجيل

ملعاجلة ) الكومبيوتر(املعدات واحلاسبات اإللكترونية ، اآلالت احلاسبة، مسجالت النقد، فيها
 .قأجهزة إطفاء احلرائ، البيانات

 

 مريك ك ج أ أ :باسم 
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :وعنوانه
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D-64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٢٢

 TRADEMARK NO . :                         9338 : ة التجارية رقم العالم

 In Class :                                              ( 10 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

، األجهزة والعدد اليت تستخدم يف اجلراحة والطب البشري وطب األسنان والطب البيطري
 .أدوات خياطة اجلراح، أدوات التقومي والتجبري،  والعيون واألسنان االصطناعيةاألطراف

 

 مريك ك ج أ أ :باسم 
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :وعنوانه
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D-64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 

 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٢٣

 TRADEMARK NO . :                         9339 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 16 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

مواد ، املطبوعات، )١٦الواردة ضمن الفئة (الورق والكرتون والبضائع املصنوعة من هذه املواد 
املواد الالصقة ألغراض ، )قرطاسيةال(الصور الفوتوغرافية واألدوات الكتابية ، جتليلد الكتب

اآلالت الكاتبة ، فرش التلوين، األدوات واللوازم اخلاصة بالفنانني، القرطاسية واألغراض املرتلية
املواد البالستيكية ، )عدا األجهزة(أدوات التهذيب والتعليم ) عدا األثاث(ومستلزمات املكاتب 

، احلروف املطبعية، ورق اللعب، )١٦لفئة الواردة ضمن ا(اليت تستخدم يف الرزم والتغليف 
 .الكليشيهات

 

 مريك ك ج أ أ :باسم 
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :وعنوانه
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D..64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: خ التاري

 
 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٢٤

 TRADEMARK NO . :                         9340 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

الفواكه ، مستخرجات اللحوم، اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وحيوانات وطيور الصيد
البيض واحلليب ، صلصات الفواكه، املربيات، اهلالميات، واخلضراوات احملفوظة واففة واملطهية

 .الزيوت والشحوم الصاحلة لألكل، منتجات احلليبو
 

 مريك ك ج أ أ :باسم 
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :وعنوانه
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D..64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 

 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٢٥

 TRADEMARK NO . :                         9341 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

الدقيق واملستحضرات ، النب االصطناعي، الساجو، التابيوكا، األرز، السكر، الكاكاو، الشاي، النب
،  اخلمرية،عسل النحل والعسل األسود، املثلجات، الفطائر واحللويات، اخلبز، املصنوعة من احلبوب

 .الثلج، التوابل، )توابل(الصلصات ، اخلل، اخلردل، امللح، )بكن باودر(مسحوق اخلبز 
 

 مريك ك ج أ أ :باسم 
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :وعنوانه
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D..64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 
 

 
 
 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٢٦

 TRADEMARK NO . :                         9342 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 35 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .أعمال املكاتب، ضبط األعمال، إدارة األعمال، اإلعالن
 

 مريك ك ج أ أ :باسم 
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠راسة فرانكفورتر شت:وعنوانه
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D..64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 
 

 
 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨تف  رام اهللا ها٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٢٧

 TRADEMARK NO . :                         9343 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 42 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

اخلدمات ، العناية الطبية والصحية والعناية باجلمال، راحة املؤقتةوسائل ال، تزويد الطعام والشراب
 .األحباث العلمية والصناعية برجمة الكومبيوتر، اخلدمات القانونية، البيطرية والزراعية

 

 مريك ك ج أ أ :باسم 
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :وعنوانه
 ااملاني

Frankfurter Strasse 250 D..64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 
 

 
 
 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٢٨

 TRADEMARK NO . :                         9344 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 1 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

وتوغرايف والزراعة املواد الكيماوية اليت تستخدم يف الصناعة والتجارب العلمية والتصوير الف
البالستيك غري ، الراتينجات االصطناعية غري املعاجلة، وفالحة وزراعة البساتني وغرس الغابات

املواد الكيماوية اخلاصة ، مستحضرات سقي وحلام املعادن، مركبات إطفاء احلرائق، األمسدة، املعاجل
 .خدم يف الصناعةاملواد الالصقة اليت تست، مواد الدباغة، حبفظ املواد الغذائية

 

 مريك ك ج أ أ :باسم 
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :وعنوانه
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D..64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٢٩

 TRADEMARK NO . :                         9345 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 2 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

مرسخات ، مواد التلوين، مواد الوقاية من الصدأ ومن تلف اخلشب، الدهانات والورنيش والالكية
معادن بشكل ورق ومسحوق للدهانني واملزخرفني وعمال ، الراتينجات الطبيعية اخلام، اللون

 .الطباعة والفنانني
 

أمريك ك ج أ  :باسم   
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :وعنوانه
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D..64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٣٠

 TRADEMARK NO . :                         9346 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

مستحضرات ، مستحضرات تبييض األقمشة وغريها من املواد اليت تستخدم يف غسيل املالبس
مستحضرات ، الزيوت العطرية، العطور، الصابون، التنظيف والصقل والكشط وازالة االوساخ

 .معاجني ومنظفات األسنان، الشعر) لوسيون(غسول ، )الكوزمتيك(التجميل 
 

ج أ أمريك ك  :باسم   
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :وعنوانه
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D..64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٣١

 TRADEMARK NO . :                         9347 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of  :من اجل 
 

، أغذية األطفال، مواد التغذية املعدة لالستعمال الطيب، املستحضرات الصيدلية والبيطرية والصحية
، الشمع املستخدم يف طب األسنان، مواد حشو األسنان، مواد التضميد، )بالستر(اللصق الطبية 

 .ات األعشابمبيد، مبيدات الفطريات، مستحضرات القضاء على اهلوام، املطهرات
 

 مريك ك ج أ أ :باسم 
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :وعنوانه
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D..64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 

 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٣٢

 TRADEMARK NO . :                         9348 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

األجهزة والعدد العلمية واملالحية والكهربائية والفوتوغرافية والسينماتوغرافية والبصرية وأجهزة 
وإنقاذ واحلياة ) املراقبة(وعدد الوزن والقياس ومسح األراضي وإرسال اإلشارات والضبط 

، حامالت البيانات املمغنطة، تعادة الصوت أو الصورأجهزة تسجيل أو إرسال أو اس، والتعليم
آالت البيع األتوماتيكية واليات األجهزة اليت تعمل بوضع قطعة نقد معدين ، اسطوانات التسجيل

ملعاجلة ) الكومبيوتر(املعدات واحلاسبات اإللكترونية ، اآلالت احلاسبة، مسجالت النقد، فيها
 .قأجهزة إطفاء احلرائ، البيانات

 

 مريك ك ج أ أ :سم با
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :وعنوانه
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D-64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 
 

   : A dress For services  ليغ  عنوان التب

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٣٣

 TRADEMARK NO . :                         9349 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 10 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

، األجهزة والعدد اليت تستخدم يف اجلراحة والطب البشري وطب األسنان والطب البيطري
 .أدوات خياطة اجلراح، أدوات التقومي والتجبري، األطراف والعيون واألسنان االصطناعية

 

 مريك ك ج أ أ :باسم 
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠رتر شتراسة فرانكفو:وعنوانه
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D-64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 

 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨ هاتف  رام اهللا٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٣٤

 TRADEMARK NO . :                         9350 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 16 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

مواد جتليلد ، املطبوعات، )١٦الواردة ضمن الفئة (ئع املصنوعة من هذه املواد الورق والكرتون والبضا
املواد الالصقة ألغراض القرطاسية ، )القرطاسية(الصور الفوتوغرافية واألدوات الكتابية ، الكتب

كاتب اآلالت الكاتبة ومستلزمات امل، فرش التلوين، األدوات واللوازم اخلاصة بالفنانني، واألغراض املرتلية
املواد البالستيكية اليت تستخدم يف الرزم والتغليف ، )عدا األجهزة(أدوات التهذيب والتعليم ) عدا األثاث(
 .الكليشيهات، احلروف املطبعية، ورق اللعب، )١٦الواردة ضمن الفئة (

 مريك ك ج أ أ :باسم 
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :وعنوانه
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D..64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٣٥

 TRADEMARK NO . :                         9351 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

الفواكه ،  مستخرجات اللحوم،اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وحيوانات وطيور الصيد
البيض واحلليب ، صلصات الفواكه، املربيات، اهلالميات، واخلضراوات احملفوظة واففة واملطهية

 .الزيوت والشحوم الصاحلة لألكل، ومنتجات احلليب
 

 مريك ك ج أ أ :باسم 
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

ار مشتات  د٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :وعنوانه
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D..64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٣٦

 TRADEMARK NO . :                         9352 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

الدقيق واملستحضرات ،  االصطناعيالنب، الساجو، التابيوكا، األرز، السكر، الكاكاو، الشاي، النب
، اخلمرية، عسل النحل والعسل األسود، املثلجات، الفطائر واحللويات، اخلبز، املصنوعة من احلبوب

 .الثلج، التوابل، )توابل(الصلصات ، اخلل، اخلردل، امللح، )بكن باودر(مسحوق اخلبز 
 

 مريك ك ج أ أ :باسم 
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :وانهوعن
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D..64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ ب.سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٣٧

 TRADEMARK NO . :                         9353 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 35 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .أعمال املكاتب، ضبط األعمال، عمالإدارة األ، اإلعالن
 مريك ك ج أ أ :باسم 

Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :وعنوانه
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D..64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 

 
 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٣٨

 TRADEMARK NO . :                         9354 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 42 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

اخلدمات ، العناية الطبية والصحية والعناية باجلمال، وسائل الراحة املؤقتة، تزويد الطعام والشراب
 .األحباث العلمية والصناعية برجمة الكومبيوتر، اخلدمات القانونية، البيطرية والزراعية

 

 مريك ك ج أ أ :باسم 
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :وعنوانه
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D..64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  يغ  عنوان التبل

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٣٩

TRADEMARK NO . :                         9355 : العالمة التجارية رقم    

  In Class :                                              ( 1 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

املواد الكيماوية اليت تستخدم يف الصناعة والتجارب العلمية والتصوير الفوتوغرايف والزراعة 
البالستيك غري ، الراتينجات االصطناعية غري املعاجلة،  وغرس الغاباتوفالحة وزراعة البساتني

املواد الكيماوية اخلاصة ، مستحضرات سقي وحلام املعادن، مركبات إطفاء احلرائق، األمسدة، املعاجل
 .املواد الالصقة اليت تستخدم يف الصناعة، مواد الدباغة، حبفظ املواد الغذائية

 

 مريك ك ج أ أ :باسم 
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :وعنوانه
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D..64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٤٠

 TRADEMARK NO . :                         9356 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 2 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

مرسخات ، مواد التلوين، مواد الوقاية من الصدأ ومن تلف اخلشب، الدهانات والورنيش والالكية
معادن بشكل ورق ومسحوق للدهانني واملزخرفني وعمال ، الراتينجات الطبيعية اخلام، اللون

 .الطباعة والفنانني
 

 مريك ك ج أ أ :باسم 
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :وعنوانه
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D..64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٤١

 TRADEMARK NO . :                         9357 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

مستحضرات ، وغريها من املواد اليت تستخدم يف غسيل املالبسمستحضرات تبييض األقمشة 
مستحضرات ، الزيوت العطرية، العطور، الصابون، التنظيف والصقل والكشط وازالة االوساخ

 .معاجني ومنظفات األسنان، الشعر) لوسيون(غسول ، )الكوزمتيك(التجميل 
 

 مريك ك ج أ أ :باسم 
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :وانهوعن
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D..64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ ب.سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٤٢

 TRADEMARK NO . :                         9358 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

، أغذية األطفال، مواد التغذية املعدة لالستعمال الطيب،  والبيطرية والصحيةاملستحضرات الصيدلية
، الشمع املستخدم يف طب األسنان، مواد حشو األسنان، مواد التضميد، )بالستر(اللصق الطبية 

 .مبيدات األعشاب، مبيدات الفطريات، مستحضرات القضاء على اهلوام، املطهرات
 

 مريك ك ج أ أ :باسم 
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :وعنوانه
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D..64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٤٣

 TRADEMARK NO . :                         9359 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

األجهزة والعدد العلمية واملالحية والكهربائية والفوتوغرافية والسينماتوغرافية والبصرية وأجهزة وعدد 
أجهزة ، وإنقاذ واحلياة والتعليم) املراقبة(الوزن والقياس ومسح األراضي وإرسال اإلشارات والضبط 

، اسطوانات التسجيل، ملمغنطةحامالت البيانات ا، تسجيل أو إرسال أو استعادة الصوت أو الصور
، مسجالت النقد، آالت البيع األتوماتيكية واليات األجهزة اليت تعمل بوضع قطعة نقد معدين فيها

 .قأجهزة إطفاء احلرائ، ملعاجلة البيانات) الكومبيوتر(املعدات واحلاسبات اإللكترونية ، اآلالت احلاسبة
 مريك ك ج أ أ :باسم 

Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :وعنوانه
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D-64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .شركاهم صسابا و
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٤٤

 TRADEMARK NO . :                         9360 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 10 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

، العدد اليت تستخدم يف اجلراحة والطب البشري وطب األسنان والطب البيطرياألجهزة و
 .أدوات خياطة اجلراح، أدوات التقومي والتجبري، األطراف والعيون واألسنان االصطناعية

 

 مريك ك ج أ أ :باسم 
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :وعنوانه
 انياامل

Frankfurter Strasse 250 D-64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٤٥

 TRADEMARK NO . :                         9361 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 16 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

مواد جتليلد ، املطبوعات، )١٦الواردة ضمن الفئة (الورق والكرتون والبضائع املصنوعة من هذه املواد 
املواد الالصقة ألغراض القرطاسية ، )القرطاسية(الصور الفوتوغرافية واألدوات الكتابية ، الكتب

اآلالت الكاتبة ومستلزمات ، فرش التلوين، األدوات واللوازم اخلاصة بالفنانني، واألغراض املرتلية
املواد البالستيكية اليت تستخدم يف ، )ألجهزةعدا ا(أدوات التهذيب والتعليم ) عدا األثاث(املكاتب 

 .الكليشيهات، احلروف املطبعية، ورق اللعب، )١٦الواردة ضمن الفئة (الرزم والتغليف 
 مريك ك ج أ أ :باسم 

Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :وعنوانه
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D..64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٤٦

 TRADEMARK NO . :                         9362  :العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

الفواكه ، مستخرجات اللحوم، اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وحيوانات وطيور الصيد
البيض واحلليب ، صلصات الفواكه، املربيات، اهلالميات، ففة واملطهيةواخلضراوات احملفوظة وا

 .الزيوت والشحوم الصاحلة لألكل، ومنتجات احلليب
 

 مريك ك ج أ أ :باسم 
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :وعنوانه
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D..64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٤٧

 TRADEMARK NO . :                         9363 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

الدقيق واملستحضرات ، النب االصطناعي، الساجو، التابيوكا، األرز، السكر، الكاكاو، الشاي، النب
، اخلمرية، عسل النحل والعسل األسود، املثلجات، الفطائر واحللويات، اخلبز، وباملصنوعة من احلب
 .الثلج، التوابل، )توابل(الصلصات ، اخلل، اخلردل، امللح، )بكن باودر(مسحوق اخلبز 

 

 مريك ك ج أ أ :باسم 
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

  دار مشتات٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :وعنوانه
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D..64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٤٨

 TRADEMARK NO . :                         9364 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 35 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .أعمال املكاتب، ضبط األعمال، إدارة األعمال، اإلعالن
 

  ج أ أمريك ك :باسم 
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :وعنوانه
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D..64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٤٩

 TRADEMARK NO . :                         9364 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 42 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : اجل من 
 

اخلدمات ، العناية الطبية والصحية والعناية باجلمال، وسائل الراحة املؤقتة، تزويد الطعام والشراب
 .األحباث العلمية والصناعية برجمة الكومبيوتر، اخلدمات القانونية، البيطرية والزراعية

 

 مريك ك ج أ أ :باسم 
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :نوانهوع
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D..64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 12 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٢: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٥٠

TRADEMARK NO . :                         9367 : العالمة التجارية رقم    

 In Class :                                              ( 32 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

، عصري الفواكه أو اخلضار، )مياه معدنية أو غري معدنية(املياه الساكنة أو احملتوية على الصودا 
مستخلصات ، حماليل الشراب، مستحضرات صنع الشراب، )مشروبات(املستخلصات ، الليمونادة

 . الكحولية احملتوية على عوامل التخمر اللبيناملشروبات غري، الفواكه أو اخلضار اخلالية من الكحول
Still or sparkling water (mineral or non mineral) fruit or vegetable 
juices, fruit or vegetable drinks, lemonades, sodas, sorbet drinks, drink 
prepartions, syrups for drinks, alcohol-free fruit or vegetable extracts, 
alcohol-free drinks comprising lactic fermenting agents.  

 كومباغين غري فايس دانونه :باسم 
COMPAGNIE GERV AIS DANONE 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   

 فرنسا:وعنوانه
126-130, rue Jules Guesde, 92300 Levallois-

perret, France. 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 13 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٣: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٥١

TRADEMARK NO . :                         9368 : العالمة التجارية رقم    

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

املشروبات املعتمـدة علـى     ، املشروبات املعتمدة على القهوة   ، الشوكوالته، الكاكاو، شاي، قهوة
الكعك احملشو باملريب أو الفاكهـة والفطـائر        ، تابيوكا وطحني ، أرز مدخن ، أرزسكر  ، الشوكوالته

املـأكوالت املصـنوعة مـن      . ذات النكهة أو احملشوة   ، الباستا اخلالية ، البيتزا، )احللوة أو اململحة  (
، الرصـك ، اخلبز، املأكوالت اليت تشمل املعجنات   ، املأكوالت اجلاهزة من صنف الباستا    . احلبوب
احملشـوة أو ذات    ، الكعك واملعجنات اخلاليـة   ، الوافلز، الويفر) احللو أو ذو النكهة   (ت  البسكوي
كل ما لـه عالقـة      . أو املعجنات ، البسكويت، املقبالت احللوة أو املاحة اليت تتضمن اخلبز      . النكهة

 املثلجات الصاحلة لالستعمال املصنوعة مـن اللـنب أو        . املثلجات الصاحلة لالستعمال  . باحللويات
، )التوابـل (الصلصـة   ، اخلل، اخلردل، امللح، العسل، املاء املثلج ذو النكهة   ، اللنب املثلج ، البوظة

 .البهارات، صلصة املعكرونة، الصلصة احللوة
Coffee, tea, coca, chocolate, coffee-based beverages, coca-based 
beverages, chocolate-based beverages, sugar, rice, tapioca and flours, 
tarts and pies (sweet or salted), pizzas, plain or flavoured and/or filled 
pasta, preparations made of cereals. Ready-made dishes essentially 
comprising pasta. Dishes essentially made up of tart pastry. Bread, 
rusks, biscuits (sweet or savoury,) wafers, waffles, cakes, pastries, all 
these products being plain and/or filled and/or flavoured. Sweet or 
salted appetizers comprising bread, biscuit or pastry dough. 
Confectionery products. Edible ices essentially made of yoghurt, ice 
creams, water ices (edible ices), frozen flavouerd water; honey, salt, 
mustard, vinegar, sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices   

 كومباغين غري فايس دانونه :باسم 
COMPAGNIE GERV AIS DANONE 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / يعمل صانعا الذي   

 فرنسا:وعنوانه
126-130, rue Jules Guesde, 92300 Levallois-

perret, France. 

At : 
 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٥٢

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 13 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٣: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٥٣

TRADEMARK NO . :                         9369 : العالمة التجارية رقم    

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

: احلليب بطعم اجللي وزبده احلليب منتجات منتجات احلليـب وخاصـة          ، احلليببودرة  ، احلليب
، كرميـات العقـىب   ، الكرميـات ، املوسية، األلبان املشروبة ، اللنب، احللويات املصنوعة من احلليب   

اجلبنـة الطازجـة غـري      ، اجلبنة النقية مع الفطر   ، اجلنبة، اجلبنة املصنعة ، الزبدة، الكرميات الطازجة 
املشـروبات  ، طبيعية أو بإطعـام   ) السائلة(اجلبنة الطازجة   ، جبنة البيضاء ،  واحلبنة املمحلة  ،املكررة

املشروبات احملتوية علـى منتجـات احلليـب        ، خصوصا املصنوعة مع احلليب أو منتجات األلبان      
الزيـوت  ، منتجات احلليب املخمرة الطبيعيـة أو باإلطعـام       ، مشروبات احلليب بالفاكهة  ، املخمرة
 .الدهون الصاحلة لألكل، زيت الزيتون، ة لألكلالصاحل

Milk, milk powder, gelled, flavoured and whipped milk. Milk products, 
namely: milky desserts, yoghurts, yoghurt drinks, mousses, creams, 
dessert crssert creams, fresh cream, butter, cheese spreads, cheeses, 
ripened cheeses, ripened cheeses with mould, unmatured fresh cheese 
and cheese in brine, cottage cheese, fresh cheese sold either liquid or in 
paste, plain or flavoured beverages composed mainly of milk products, 
milk beverages mainly made of milk, milky beverages comprising fruit. 
Fermented plain or falvoured milky products. Edible oils, olive oil, 
edible fats.  

 كومباغين غري فايس دانونه :باسم 
COMPAGNIE GERV AIS DANONE 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجرا / الذي يعمل صانعا   

 فرنسا:وعنوانه
126-130, rue Jules Guesde, 92300 Levallois-

perret, France. 

At : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٥٤

 :Who claims to be the proprietor there of لك هذه العالمة ويدعي أنه مي

 Filed : 13 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٣: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٥٥

TRADEMARK NO . :                         9370 : العالمة التجارية رقم    

 In Class :                                              ( 34 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

بدائل التبغ اليت تباع منفصلة أو خمتلطة مـع         ، منتجات التبغ ، التبغ سواء كان مصنعا أو غري مصنع      
 .التدخني وعيدان الثقابمواد ، التبغ غري املستعملة ألغراض عالجية أو طبية

Tobacco whether manufactured or unmanufactured; tobacco products; 
substances for smoking sold separately or blended with tobacco, none 
being for medicinal or curative purposes; smokers’ articles and 
matches.  

  :باسم 
Van Nelle Tabak Nederland B.V. 

In the Name of : 
 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجرا / الذي يعمل صانعا   

 هولندا:وعنوانه
Slachtedyk 28a, 8501 ZA Joure, 

Netherlands. 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 13 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٣: ريخ التا
 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٥٦

TRADEMARK NO . :                         9371 : المة التجارية رقم الع   

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .٢٩مجيع البضائع املشمولة يف الصنف 
All goods included in class 29.  

  :باسم 
PepsiCo, Inc., 

North Carolina Corporation 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجرا / الذي يعمل صانعا   

 :وعنوانه
700 Anderson Hill Road, Purchase, New 

York 10577, U.S.A 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 14 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٤: التاريخ 

 
 
 

FRITOS 
 
 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 رام اهللا، ٧٤ب . ص–حمامون ، جا شحادةعزيز وفؤاد ور
A.F.& R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH. 

 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٥٧

TRADEMARK NO . :                         9372 : العالمة التجارية رقم    

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .٣٠مجيع البضائع املشمولة يف الصنف 
All goods included in class 30.  

  :باسم 
PepsiCo, Inc., 

North Carolina Corporation 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجرا / الذي يعمل صانعا   

 :وعنوانه
700 Anderson Hill Road, Purchase, New 

York 10577, U.S.A 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 14 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٤: التاريخ 

 
 

FRITOS 
 
 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 رام اهللا، ٧٤ب . ص–حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A.F.& R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH. 

 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٥٨

TRADEMARK NO . :                         9373 : العالمة التجارية رقم    

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .٢٩نف مجيع البضائع املشمولة يف الص
All goods included in class 29.  

  :باسم 
PepsiCo, Inc., 

North Carolina Corporation 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجرا / الذي يعمل صانعا   

 :وعنوانه
700 Anderson Hill Road, Purchase, New 

York 10577, U.S.A 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 14 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٤: التاريخ 

 

 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 رام اهللا، ٧٤ب . ص–حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A.F.& R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH. 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٥٩

TRADEMARK NO . :                         9374 : العالمة التجارية رقم    

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .٣٠مجيع البضائع املشمولة يف الصنف 
All goods included in class 30.  

  :باسم 
PepsiCo, Inc., 

North Carolina Corporation 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجرا / الذي يعمل صانعا   

 :وعنوانه
700 Anderson Hill Road, Purchase, New 

York 10577, U.S.A 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 14 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٤: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 رام اهللا، ٧٤ب . ص–حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A.F.& R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH. 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٦٠

TRADEMARK NO . :                         9375 : العالمة التجارية رقم    

 In Class :                                              ( 33 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .٣٣مشمولة يف الصنف ، )ما عدا البرية(املشروبات الكحولية 
Alcoholic beverages (except beers); included in class 33.  

  :باسم 
BACARDI & COMPANY LIMITED 

Liechtenstein Principality, 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجرا / الذي يعمل صانعا   

 :وعنوانه
1000 Bacardi Road, Nassau, New 

Providence, Commonwealth of the 
Bahamas 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of  أنه ميلك هذه العالمة ويدعي

 Filed : 19 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ١٩: التاريخ 

 
 

BREEZER 
 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 رام اهللا، ٧٤ب . ص–حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A.F.& R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٦١

TRADEMARK NO . :                         9376 : العالمة التجارية رقم    

 In Class :                                              ( 33 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .٣٣مشمولة يف الصنف ، )ما عدا البرية(املشروبات الكحولية 
Alcoholic beverages (except beers); included in class 33.  

  :باسم 
BACARDI & COMPANY LIMITED 

Liechtenstein Principality, 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجرا / الذي يعمل صانعا   

 :وعنوانه
1000 Bacardi Road, Nassau, New 

Providence, Commonwealth of the 
Bahamas 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 19 / 11 / 2001 ٢٠٠١/  ١١/ ١٩: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 رام اهللا، ٧٤ب . ص–حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A.F.& R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٦٢

TRADEMARK NO . :                         9377 : العالمة التجارية رقم    

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

:  وزبده احلليب منتجات منتجات احلليـب وخاصـة        احلليب بطعم اجللي  ، بودرة احلليب ، احلليب
، كرميـات العقـىب   ، الكرميـات ، املوسية، األلبان املشروبة ، اللنب، احللويات املصنوعة من احلليب   

اجلبنـة الطازجـة غـري      ، اجلبنة النقية مع الفطر   ، اجلنبة، اجلبنة املصنعة ، الزبدة، الكرميات الطازجة 
املشـروبات  ، طبيعية أو بإطعـام   ) السائلة(اجلبنة الطازجة   ، بيضاءجبنة ال ، واحلبنة املمحلة ، املكررة

املشروبات احملتوية علـى منتجـات احلليـب        ، خصوصا املصنوعة مع احلليب أو منتجات األلبان      
الزيـوت  ، منتجات احلليب املخمرة الطبيعيـة أو باإلطعـام       ، مشروبات احلليب بالفاكهة  ، املخمرة

 .دهون الصاحلة لألكلال، زيت الزيتون، الصاحلة لألكل
Milk, milk powder, gelled, flavoured and whipped milk. Milk products, 
namely: milky desserts, yoghurts, yoghurt drinks, mousses, creams, 
dessert crssert creams, fresh cream, butter, cheese spreads, cheeses, 
ripened cheeses, ripened cheeses with mould, unmatured fresh cheese 
and cheese in brine, cottage cheese, fresh cheese sold either liquid or in 
paste, plain or flavoured beverages composed mainly of milk products, 
milk beverages mainly made of milk, milky beverages comprising fruit. 
Fermented plain or falvoured milky products. Edible oils, olive oil, 
edible fats.  

 كومباغين غري فايس دانونه :باسم 
COMPAGNIE GERV AIS DANONE 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجرا / الذي يعمل صانعا   

 فرنسا:وعنوانه
126-130, rue Jules Guesde, 92300 Levallois-

perret, France. 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of العالمة ويدعي أنه ميلك هذه 

 Filed : 20 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ٢٠: التاريخ 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٦٣

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٦٤

TRADEMARK NO . :                         9378 : العالمة التجارية رقم    

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

املشروبات املعتمـدة علـى     ، املشروبات املعتمدة على القهوة   ، الشوكوالته، الكاكاو، شاي، قهوة
حملشو باملريب أو الفاكهـة والفطـائر       الكعك ا ، تابيوكا وطحني ، أرز مدخن ، سكر أرز ، الشوكوالته

املـأكوالت املصـنوعة مـن      . ذات النكهة أو احملشوة   ، الباستا اخلالية ، البيتزا، )احللوة أو اململحة  (
، الرصـك ، اخلبز، املأكوالت اليت تشمل املعجنات   ، املأكوالت اجلاهزة من صنف الباستا    . احلبوب

احملشـوة أو ذات    ، الكعك واملعجنات اخلاليـة   ، زالوافل، الويفر) احللو أو ذو النكهة   (البسكويت  
كل ما لـه عالقـة     . أو املعجنات ، البسكويت، املقبالت احللوة أو املاحلة اليت تتضمن اخلبز      . النكهة

املثلجات الصاحلة لالستعمال املصنوعة مـن اللـنب أو         . املثلجات الصاحلة لالستعمال  . باحللويات
، )التوابـل (الصلصـة   ، اخلل، اخلردل، امللح، العسل، ذو النكهة املاء املثلج   ، اللنب املثلج ، البوظة

 .البهارات، صلصة املعكرونة، الصلصة احللوة
Coffee, tea, coca, chocolate, coffee-based beverages, coca-based 
beverages, chocolate-based beverages, sugar, rice, tapioca and flours, 
tarts and pies (sweet or salted), pizzas, plain or flavoured and/or filled 
pasta, preparations made of cereals. Ready-made dishes essentially 
comprising pasta. Dishes essentially made up of tart pastry. Bread, 
rusks, biscuits (sweet or savoury,) wafers, waffles, cakes, pastries, all 
these products being plain and/or filled and/or flavoured. Sweet or 
salted appetizers comprising bread, biscuit or pastry dough. 
Confectionery products. Edible ices essentially made of yoghurt, ice 
creams, water ices (edible ices), frozen flavouerd water; honey, salt, 
mustard, vinegar, sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices   

 كومباغين غري فايس دانونه :باسم 
COMPAGNIE GERV AIS DANONE 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجرا / الذي يعمل صانعا   

 فرنسا:هوعنوان
126-130, rue Jules Guesde, 92300 Levallois-

perret, France. 

At : 
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٦٥

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 20 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ٢٠: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ لكية الفكرية يت ام يب اجنتسأبو غزالة للم
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٦٦

TRADEMARK NO . :                         9379 : العالمة التجارية رقم    

 In Class :                                              ( 32 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

، عصري الفواكه أو اخلضار، )ة أو غري معدنيةمياه معدني(املياه الساكنة أو احملتوية على الصودا 
مستخلصات ، حماليل الشراب، مستحضرات صنع الشراب، )مشروبات(املستخلصات ، الليمونادة

 .املشروبات غري الكحولية احملتوية على عوامل التخمر اللبين، الفواكه أو اخلضار اخلالية من الكحول
Still or sparkling water (mineral or non mineral) fruit or vegetable 
juices, fruit or vegetable drinks, lemonades, sodas, sorbet drinks, drink 
prepartions, syrups for drinks, alcohol-free fruit or vegetable extracts, 
alcohol-free drinks comprising lactic fermenting agents.  

يس دانونهكومباغين غري فا :باسم   
COMPAGNIE GERV AIS DANONE 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجرا / الذي يعمل صانعا   

 فرنسا:وعنوانه
126-130, rue Jules Guesde, 92300 Levallois-

perret, France. 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 20 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ٢٠: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٦٧

TRADEMARK NO . :                         9380 : العالمة التجارية رقم    

 In Class :                                              ( 39 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

، نقل اخلدمات بالسيارات املصفحة، مستودعات لتخزين البضائع، نقل البضائع بريا أو جويا
، اخلدمات املتعلقة بتغليف القطع املعدنية نقل اإليرادات من املؤمترات، خدمات الربيد اجلوي

وكافة اخلدمات يف ، اخلدمات اليت تتعلق بتعبئة ماكينات النقد اآليل يف احملطات. تاملعارض والفعاليا
 .٣٩الصنف 

Transportation of goods by road and air; warehouse storage of goods; 
armoured car transport Services; air courier services; coin wrapping 
services; transportation of proceeds from Conventions, exhibitions and 
performances; cash filling services for bank automatic teller Stations; 
all included in class 39  

  :باسم 
Brink’s Network, Inc. 

In the Name of : 
 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer   مستوردا /تاجرا / الذي يعمل صانعا 

 الواليات املتحدة:وعنوانه
203 Bancroft Building, 3411 Silverside Rd. 

Wilmington, Delaware, 19810. U.S.A 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 26 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ٢٦: التاريخ 

 

 
 
 

   : A dress For services  بليغ  عنوان الت

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٦٨

TRADEMARK NO . :                         9381 : العالمة التجارية رقم    

 In Class :                                              ( 39 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

خدمات الربيد ، نقل اخلدمات بالسيارات املصفحة، مستودعات لتخزين البضائع، انقل البضائع بريا أو جوي
. املعارض والفعاليات، اخلدمات املتعلقة بتغليف القطع املعدنية نقل اإليرادات من املؤمترات، اجلوي

 .٣٩وكافة اخلدمات يف الصنف ، اخلدمات اليت تتعلق بتعبئة ماكينات النقد اآليل يف احملطات
Transportation of goods by road and air; warehouse storage of goods; 
armoured car transport Services; air courier services; coin wrapping 
services; transportation of proceeds from Conventions, exhibitions and 
performances; cash filling services for bank automatic teller Stations; 
all included in class 39 

  :باسم 
Brink’s Network, Inc. 

In the Name of : 
 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجرا / الذي يعمل صانعا   

 الواليات املتحدة:وعنوانه
203 Bancroft Building, 3411 Silverside Rd. 

Wilmington, Delaware, 19810. U.S.A 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 26 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ٢٦: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٦٩

TRADEMARK NO . :                         9382 : العالمة التجارية رقم    

 In Class :                                              ( 14 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .كل البضائع الداخلة يف هذا الصنف اليت من املعادن الثمينة على وجه احلصر
All goods included in this class to be exclvsivelylooxorg items.  

  :باسم 
Guccio Gucci S.p.A. 

In the Name of : 
 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجرا / الذي يعمل صانعا   

 إيطاليا:وعنوانه
Via Tornabouni 73/R, 50123 Firenze, Italy 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 26 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ٢٦: التاريخ 

 
 

ICON 
 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٧٠

TRADEMARK NO . :                         9383 : العالمة التجارية رقم    

 In Class :                                              ( 14 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .كل البضائع الداخلة يف هذا الصنف
All goods included in this class.  

  :باسم 
Guccio Gucci S.p.A. 

In the Name of : 
 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجرا / الذي يعمل صانعا   

 إيطاليا:وعنوانه
Via Tornabouni 73/R, 50123 Firenze, Italy 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 26 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ٢٦: التاريخ 

 

 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتسأبو 
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٧١

TRADEMARK NO . :                         9384 : العالمة التجارية رقم    

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

اللحم املقطـع وبالتحديـد     ، ر الصيد حيوانات وطيو ، الطيور الداجنة ، املورتديال، األمساك، اللحوم
، حسـاء الفواكـه   ، املرىب:  الفواكه واخلضراوات احملفوظة واففة واملطهية    . املستخدم للمشهيات 

الطيور الداجنـة أو    ، األمساك أو املورتديال  ، الطعام املعلب املصنوع من اللحوم    . الشوربات: اجللي
، األمسـاك ، املثلجة واملصنوعة من اللحـوم    ، املعلبة، األطباق اجلاهزة اففة املطبوخة   ، طيور الصيد 

املشهيات احمللية الطيبة احملضرة من الفواكـه أو اخلضـار          . الطيور الداجنة أو طيور الصيد    ، احلبش
خليط الفواكه اففة ومجيع املكسـرات الدهنيـة اجلـاهزة          ، كالبطاطا املنكهة أو البطاطا الطبيعية    

، الكاشو، الفستق، البندق، ات الزيتية وخاصة املكسرات احلاضرة    وكل املنتج ، كالفستق والكاشو 
احلليب بطعم اجللي وزبـده احلليـب       ، بودرة احلليب ، احلليب. اللحوم الشبه مطبوخة كاملشهيات   

، املوسـية ، األلبـان املشـروبة   ، اللنب، احللويات املصنوعة من احلليب   : منتجات احلليب وخاصة  
اجلبنة النقيـة مـع     ، اجلبنة، اجلبنة املصنعة ، الزبدة، ميات الطازجة الكر، كرميات العقىب ، الكرميات
طبيعية ) السائلة(اجلبنة الطازجة   ، جبنة البيضاء ، واجلبنة اململحة ، اجلبنة الطازجة عري املكررة   ، الفطر

املشروبات احملتوية علـى    ، املشروبات خصوصا املصنوعة مع احلليب أو منتجات األلبان       ، أو بأطعام 
منتجات احلليـب املخمـرة الطبيعيـة أو        ، مشروبات احلليب بالفاكهة  ، احلليب املخمرة منتجات  
 .الدهون الصاحلة لألكل، زيت الزيتون، الزيوت الصاحلة لألكل، باإلطعام

Meat, fish, ham, poultry, game, cut meats in particular for appetizers. 
Dried, preserved and/or cooked fruits and vegetables; stewed fruit: jam, 
fruit purees, jelly; soups. Canned food essentially made of meat, of fish, 
ofham, of poultry and/or of game. Prepared, dried, cooked, canned, 
frozen dishes essentially made of meat, of fish, of poultry and/or of 
game. Sweet or savoury appetizers made of fruits or vegetables such as 
potato, flavoured or natural potato chips, dried fruit mix and all 
prepared oleaginous nuts such as peanuts and cashew nuts, all 
oleaginous products, particularly prepared nuts, hazelnuts and nuts 
such as peanuts, cashew nuts, mini cooked meat s as appetizers. Milk, 
milk powder, gelled, flavoured and whipped milk. Milk products, 
namely: milky desserts, yoghurts, yoghurt drinks, mousses, creams, 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٧٢

dessert creams, fresh cream, butter, cheese spreads, cheeses, ripened 
cheeses, ripened cheeses with mould, unmatured fresh cheese and 
cheeses in brine, cottage cheese, fresh cheeses sold either liquid or in 
paste, plain or flavoured beverages composed mainly of milk or milk 
products, milky beverages mainly made of milk, milk beverages 
comprising fruit. Fermented plain or falvoured milky products. Edible 
oils, olive oil, edible fats.                                                                                    

 جنرال بيسكتس بلجيه :باسم 
GENERAL BISCUITS BELGIE 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجرا / الذي يعمل صانعا   

 بلجيكا:وعنوانه
De Beukelaer-Pareinlaan 1, B-2200 

Herentals, Belgium. 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 27 / 11 / 2001 ٢٠٠١ / ١١/ ٢٧ : التاريخ

 
 

TUC 
 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٧٣

 TRADEMARK NO . :                         9385 :  التجارية رقم العالمة

  In Class :                                              ( 2 ) :  الصنف يف

  : In Respect of :  اجل من
 

مرسخات ، وينمواد التل، مواد الوقاية من الصدأ ومن تلف اخلشب، الدهانات والورنيش والالكية
معادن بشكل ورق ومسحوق للدهانني واملزخرفني وعمال ، الراتينجات الطبيعية اخلام، اللون

 .الطباعة والفنانني
 

 ج أ أ ك مريك  :باسم
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠ شتراسة فرانكفورتر :وعنوانه
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D..64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار :  يعملونالذين

 Filed : 2 / 12 / 2001 ٢٠٠١ / ١٢/ ٢ : التاريخ

 

MERCK 
 
 

 

   : A dress For services   التبليغ  عنوان

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب . صوشركاهم سابا
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 
 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٧٤

 TRADEMARK NO . :                         9386  : العالمة التجارية رقم

  In Class :                                              ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

األجهزة والعدد العلمية واملالحية والكهربائية والفوتوغرافية والسينماتوغرافية والبصرية وأجهزة 
وإنقاذ واحلياة ) املراقبة(زن والقياس ومسح األراضي وإرسال اإلشارات والضبط وعدد الو
، حامالت البيانات املمغنطة، أجهزة تسجيل أو إرسال أو استعادة الصوت أو الصور، والتعليم

آالت البيع األتوماتيكية واليات األجهزة اليت تعمل بوضع قطعة نقد معدين ، اسطوانات التسجيل
ملعاجلة ) الكومبيوتر(املعدات واحلاسبات اإللكترونية ، اآلالت احلاسبة،  النقدمسجالت، فيها

 .قأجهزة إطفاء احلرائ، البيانات
 

 مريك ك ج أ أ :باسم 
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :وعنوانه
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D-64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 2 / 12 / 2001 ٢٠٠١ / ١٢/ ٢: التاريخ 

 

MERCK 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٧٥

TRADEMARK NO . :                         9387 : العالمة التجارية رقم    

  In Class :                                              ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .٥مجيعها مشمولة يف الصنف ، املستحضرات القلبية لالستعمال البشري
Cardiovascular preparations for human use; all included in class 5.  

  :باسم 
GRUNENTHAL GmbH 

 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer   مستوردا/ تاجرا / الذي يعمل صانعا 

 :وعنوانه
Zieglerstrasse 6, D-52078 Aachen, 

Germany; Manufacturers and Merchants 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 12 / 12 / 2001 ٢٠٠١ / ١٢/ ١٢: التاريخ 

 
 

ANGIOCARE 
 
 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 رام اهللا، ٧٤ب . ص–حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A.F.& R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH. 

 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٧٦

TRADEMARK NO . :                         9388 : العالمة التجارية رقم    

 In Class :                                              ( 41 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .كل اخلدمات الداخلة يف هذا الصنف
All services included in this class.  

  :باسم 
NBA Properties, Inc. 

In the Name of : 
 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجرا / الذي يعمل صانعا   

 :وعنوانه

 الواليات املتحدة األمريكية
645 Fifth Avenue, New York, NY 10022, 

U.S.A. 
 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 22 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢/ ٢٢: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٧٧

TRADEMARK NO . :                         9389 : العالمة التجارية رقم    

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

: احلليب بطعم اجللي وزبده احلليب منتجات منتجات احلليـب وخاصـة          ، بودرة احلليب ، احلليب
، كرميـات العقـىب   ، الكرميـات ، املوسية، األلبان املشروبة ، اللنب، احللويات املصنوعة من احلليب   

اجلبنـة الطازجـة غـري      ، اجلبنة النقية مع الفطر   ، جلنبةا، اجلبنة املصنعة ، الزبدة، الكرميات الطازجة 
املشـروبات  ، طبيعية أو بإطعـام   ) السائلة(اجلبنة الطازجة   ، جبنة البيضاء ، واحلبنة املمحلة ، املكررة

املشروبات احملتوية علـى منتجـات احلليـب        ، خصوصا املصنوعة مع احلليب أو منتجات األلبان      
الزيـوت  ، منتجات احلليب املخمرة الطبيعيـة أو باإلطعـام       ، مشروبات احلليب بالفاكهة  ، املخمرة

 .الدهون الصاحلة لألكل، زيت الزيتون، الصاحلة لألكل
Milk, milk powder, gelled, flavoured and whipped milk. Milk products, 
namely: milky desserts, yoghurts, yoghurt drinks, mousses, creams, 
dessert crssert creams, fresh cream, butter, cheese spreads, cheeses, 
ripened cheeses, ripened cheeses with mould, unmatured fresh cheese 
and cheese in brine, cottage cheese, fresh cheese sold either liquid or in 
paste, plain or flavoured beverages composed mainly of milk products, 
milk beverages mainly made of milk, milky beverages comprising fruit. 
Fermented plain or falvoured milky products. Edible oils, olive oil, 
edible fats.  

 كومباغين غري فايس دانونه :باسم 
COMPAGNIE GERV AIS DANONE 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجرا / الذي يعمل صانعا   

 فرنسا:وعنوانه
126-130, rue Jules Guesde, 92300 Levallois-

perret, France. 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 22 / 12 / 2001 ٢٠٠١ / ١٢/ ٢٢: التاريخ 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٧٨

 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٧٩

TRADEMARK NO . :                         9390 : ة رقم العالمة التجاري   

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

املشروبات املعتمـدة علـى     ، املشروبات املعتمدة على القهوة   ، الشوكوالته، الكاكاو، شاي، قهوة
الكعك احملشو باملريب أو الفاكهـة والفطـائر        ، تابيوكا وطحني ، أرز مدخن ، سكر أرز ، الشوكوالته

املـأكوالت املصـنوعة مـن      . احملشوةذات النكهة أو    ، الباستا اخلالية ، البيتزا، )احللوة أو اململحة  (
، الرصـك ، اخلبز، املأكوالت اليت تشمل املعجنات   ، املأكوالت اجلاهزة من صنف الباستا    . احلبوب

احملشـوة أو ذات    ، الكعك واملعجنات اخلاليـة   ، الوافلز، الويفر) احللو أو ذو النكهة   (البسكويت  
كل ما لـه عالقـة      . أو املعجنات ، البسكويت، املقبالت احللوة أو املاحة اليت تتضمن اخلبز      . النكهة

املثلجات الصاحلة لالستعمال املصنوعة مـن اللـنب أو         . املثلجات الصاحلة لالستعمال  . باحللويات
، )التوابـل (الصلصـة   ، اخلل، اخلردل، امللح، العسل، املاء املثلج ذو النكهة   ، اللنب املثلج ، البوظة

 .البهارات، صلصة املعكرونة، الصلصة احللوة
Coffee, tea, coca, chocolate, coffee-based beverages, coca-based 
beverages, chocolate-based beverages, sugar, rice, tapioca and flours, 
tarts and pies (sweet or salted), pizzas, plain or flavoured and/or filled 
pasta, preparations made of cereals. Ready-made dishes essentially 
comprising pasta. Dishes essentially made up of tart pastry. Bread, 
rusks, biscuits (sweet or savoury,) wafers, waffles, cakes, pastries, all 
these products being plain and/or filled and/or flavoured. Sweet or 
salted appetizers comprising bread, biscuit or pastry dough. 
Confectionery products. Edible ices essentially made of yoghurt, ice 
creams, water ices (edible ices), frozen flavouerd water; honey, salt, 
mustard, vinegar, sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices   

 كومباغين غري فايس دانونه :اسم ب
COMPAGNIE GERV AIS DANONE 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   

 فرنسا:وعنوانه
126-130, rue Jules Guesde, 92300 Levallois-

perret, France. 

At : 
 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

١٨٠

 :Who claims to be the proprietor there of لعالمة ويدعي أنه ميلك هذه ا

 Filed : 22 / 12 / 2001 ٢٠٠١ / ١٢/ ٢٢: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢اص عدد خ

 

 

١٨١

TRADEMARK NO . :                         9391 : العالمة التجارية رقم    
  In Class :                                              ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

، اإلطـارات ، السالسـل ، علب النظارات : العدسات، النظارات الشمسية ، األجهزة و األدوات البصرية   
تـروس  ، النظارات البصرية ، النظارات املستخدمة ألغراض بصرية أو حلماية العيون      ، احلامالت والناصبات 

، العينيات واألدوات اليت حتتوي على العينيـات      . واإلطاراتعلب النظارات   . النظارات البصرية وأربطتها  
ألبسـة لوقايـة العـني      ، كؤوس العني ، أغطية العيون : النظارة األنفية ، النظارات أحادية الزجاجة الزجاجة   

مرشـحات  : الزجاجـات املكـربة   ، األدوات الوقاية ونظارات واقية من أشعة الشمس      ، تستخدم للرياضة 
، العدسات الالصقة : والناصبات، اإلطارات، األوتار، السالسل، علب النظارات : لألشعة الساطعة والضوء  
 .أجهزة وقطع جلميع البضائع املذكورة آنفا: أدوات لوقاية األسنان، علب العدسات الالصقة

Optical apparatus and instruments; spectacles, glasses, sunglasses; lenses; 
spectacle cases, chains, frames, holders and mountings; glasses for optical ues 
or adapted to protect the eyes; eye glasses; eye g;ass shields and eye glass 
restaining straps. Glasses cases and frames. Eye pieces and instruments 
containing eye pieces; monocles; pince- nez; eye shades and eyewear; eye 
cuups; eye protection wear for sports; eye protectors; goggles and safety 
goggles; eye fractometers; magnifying glasses; glare and light filters; eye glass 
cases, chains, cords, frames, holders and mountings; contact lenses; contact 
lens cases, containers and holders; teeth protectors; parts and fittings for all 
the aforesaid goods. 

  :باسم 
Specsavers BV 

In the Name of : 
 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   

 هولندا:وعنوانه
‘t Goylaan 13 3525 AA, Utrecht, The 

Netherlands 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 22 / 12 / 2001 ٢٠٠١ / ١٢/ ٢٢: التاريخ 

SPECSA VERS 
   : A dress For services عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢اص عدد خ

 

 

١٨٢

TRADEMARK NO . :                         9392 : العالمة التجارية رقم    

 In Class :                                              ( 32 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

، عصري الفواكه أو اخلضار، )مياه معدنية أو غري معدنية(املياه الساكنة أو احملتوية على الصودا 
مستخلصات ، حماليل الشراب، مستحضرات صنع الشراب، )مشروبات(ستخلصات امل، الليمونادة

 .املشروبات غري الكحولية احملتوية على عوامل التخمر اللبين، الفواكه أو اخلضار اخلالية من الكحول
Still or sparkling water (mineral or non mineral) fruit or vegetable 
juices, fruit or vegetable drinks, lemonades, sodas, sorbet drinks, drink 
prepartions, syrups for drinks, alcohol-free fruit or vegetable extracts, 
alcohol-free drinks comprising lactic fermenting agents.  

 كومباغين غري فايس دانونه :باسم 
COMPAGNIE GERV AIS DANONE 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   

 فرنسا:وعنوانه
126-130, rue Jules Guesde, 92300 Levallois-

perret, France. 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 22 / 12 / 2001 ٢٠٠١ / ١٢/ ٢٢: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢اص عدد خ

 

 

١٨٣

TRADEMARK NO . :                         9393 : العالمة التجارية رقم    

 In Class :                                              ( 32 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

مياه الشرب واملياه املنكهة واملياه املعدنية والغازية ومشروبات أخرى غري كحولية واملشروبات 
الشراب واملركزات ومستحضرات أخرى لصنع ، شراب الفواكه وعصري الفواكه، اخلفيفة

 .٣٢مجيعها مشمولة يف الصنف ، املشروبات
Drinking waters, flavored waters, mineral and aerated waters and othre 
non-alcoholic beverages, soft drinks; fruit drinks and fruit juices; 
syrups, concentrates and other preparations for making beverages; all 
included in chass 32.  

  :باسم 
THE COCA-COLA COMPANY, 

a Delaware Corporation, 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   

 :وعنوانه
310 North Avenue, N.W., Georgia 30313, 

U.S.A. 

At : 
 

 
 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 22 / 12 / 2001 ٢٠٠١ / ١٢/ ٢٢: التاريخ 

 
 

HI-C 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 رام اهللا، ٧٤ب . ص–حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A.F.& R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH. 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢اص عدد خ

 

 

١٨٤

 TRADEMARK NO . :                         9394 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

، أغذية األطفال، مواد التغذية املعدة لالستعمال الطيب، املستحضرات الصيدلية والبيطرية والصحية
،  األسنانالشمع املستخدم يف طب، مواد حشو األسنان، مواد التضميد، )بالستر(اللصق الطبية 

 .مبيدات األعشاب، مبيدات الفطريات، مستحضرات القضاء على اهلوام، املطهرات
 

 مريك ك ج أ أ :باسم 
Merck KGaA 

In the Name of : 

 

 

 دار مشتات ٦٤٢٩٣ – دي ٢٥٠فرانكفورتر شتراسة :وعنوانه
 املانيا

Frankfurter Strasse 250 D..64293 
Darmstadt Germany 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : ن يعملونالذي

 Filed : 23 / 12 / 2001 ٢٠٠١ / ١٢/ ٢٣: التاريخ 

 
 

VASOBION 
 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨ رام اهللا هاتف ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & CO. O.P.Box 447 Ramallah 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢اص عدد خ

 

 

١٨٥

 TRADEMARK NO . :                         9395 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 39 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

استالم الطرود والرزم الربيدية وختزينها املؤقت يف املستودعات بالنيابة عن املرسلة إليهم املوضوعة أمساؤهم 
شحن الطرود والرزم الربيدية إىل املرسلة إليهم املوضوعة أمساؤهم وعناوينهم ونقل و، وعناوينهم عليها

 .عليها حيثما تكون أماكن وصوهلا داخل الواليات املتحدة وخارجها
Package and parcel receipt and temporary warehouse storage on behalf 
of named parcel and package addressees, and the transportion and 
forwarding of parcels and packages to addressees recipients at 
destination within and outside the U.S.. 

 شركة ارامكس انترناشيونال ليمتد :باسم 
Aramex International Ltd. 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importerr/ Suppliers of services 
 مزودة خدمات / مستورداً/ تاجراً / الذي يعمل صانعا 

، ١١هاميلتون اتش ام، تشريش ستريت، كالريندون هاوس:وعنوانه
 .برمودا

Clarendon House, Church Street, 
Hamilton HM 11, Bermuda. 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 24 / 12 / 2001 ٢٠٠١ / ١٢/ ٢٤: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 فلسطني،  رام اهللا١٩٠٣. ب.مكتب احملامي ثائر ياسر عمرو ص
Advocate Thaer Yaser Amro Office P.O. Box 1903 Ramallah, Palestine 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢اص عدد خ

 

 

١٨٦

TRADEMARK NO . :                         9396 : العالمة التجارية رقم    

 In Class :                                              ( 42 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

ل لعديد من املستخدمني إىل شـبكات الكمبيـوتر         توفري نظام الوصو  ، خاصة، خدمات الكمبيوتر 
توفري نطاق واسع ملعلومات عامة مرغوبة      ، وحمطات النشرات لنقل ونشر نطاق واسع من املعلومات       

 .عرب شبكات الكمبيوتر
Computer services, namely, providing multiple user access to computer 
networks and bulletin boards for the transfer and dissemination of a 
wide range of information; providing a wide range of general interest 
information via computer networks.  

  :باسم 
America Online, Inc. 

In the Name of : 
 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer توردا مس/ تاجر / الذي يعمل صانعا   

 الواليات املتحدة األمريكية:وعنوانه
22000 AOL Way, Dulles, Virginia 20166, 

U.S.A. 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 24 / 12 / 2001 ٢٠٠١ / ١٢/ ٢٤: التاريخ 

 
   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢اص عدد خ

 

 

١٨٧

TRADEMARK NO . :                         9397 : العالمة التجارية رقم    

 In Class :                                              ( 38 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

، الصور والوثائق عرب أجهزة الكمبيـوتر     ، ترونيااخلدمات اخلاصة بنقل املعلومات إلك    ، خدمات االتصاالت 
خـدمات الربيـد اإللكتـروين    ، االتصاالت املعلوماتيـة والصـوتية  ، ختزين املعلومات والوثائق إلكترونيا   

 .واإلرساليات عرب الفاكس
Telecommunications servics, services relating to electonic transmission 
of data, images and documents via computer terminals; electronic 
storage and retrieval of data and documents; data and voice 
telecommunications; electronic mail serviced and facsimile 
transmission.  

  :باسم 
America Online, Inc. 

In the Name of : 
 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   

 الواليات املتحدة األمريكية:وعنوانه
22000 AOL Way, Dulles, Virginia 20166, 

U.S.A. 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 24 / 12 / 2001 ٢٠٠١ / ١٢/ ٢٤: التاريخ 
 

 
   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢اص عدد خ

 

 

١٨٨

TRADEMARK NO . :                         9398 : العالمة التجارية رقم    

 In Class :                                              ( 42 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

تأجري وقت الوصول إىل نظام املعلومات اخلاص بالكمبيوتر مـن خـالل            ، خاصة، ترخدمات الكمبيو 
، املاليـة ، يف حقول التجارة  ، األحباث واملواد املساعدة  ، شبكات الكمبيوتر ، حمطات نشرات الكمبيوتر  

، سـفر ، أفـالم ، مسـرح ، املوسيقي، األتعاب، احملاسبة وبرامج الكمبيوتر  ، الرياضة، الطقس، األخبار
، هوايات خدمات معلوماتية تـزود كمبيوتريـا      ، أمناط احلياة ، تعليم، أعمال كمبيوترية ، تسوق، ةتسلي

 .وترتيب مكمتر بواسطة اهلاتف وأجهزة الكمبيوتر، خدمات استشارية للكمبيوتر
Computer services, namely, leasing access time to computer database in the 
nature of computer bulletin boards ands and computer networks, research and 
reference materials, in the fields of business, finance, news, weather, sports, 
computing and computer software, games, music, theatre, movies, travel, 
shopping, entertainment, computer support, education, lifestyle, hobbies, 
computerized dating services: computer consultation services; and 
computerized ordering via telephone and computer terminals.  

 : America Online, Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   

 الواليات املتحدة األمريكية:وعنوانه
22000 AOL Way, Dulles, Virginia 20166, 

U.S.A. 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 24 / 12 / 2001 ٢٠٠١ / ١٢/ ٢٤: التاريخ 
 

 
   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢اص عدد خ

 

 

١٨٩

TRADEMARK NO . :                         9399 : العالمة التجارية رقم    

  In Class :                                              (38 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

، الصور والوثائق عرب أجهـزة الكمبيـوتر      ، وخاصة نقل املعلومات إلكترونيا   ، خدمات االتصاالت 
خدمات الربيد اإللكتـروين    ، االتصاالت املعلوماتية والصوتية  ، ختزين املعلومات والوثائق إلكترونيا   

 . الفاكسواإلرساليات عرب
Telecommunications servics, namely electonic transmission of data, 
images and documents via computer terminals; electronic storage and 
retrieval of data and documents; data and voice telecommunications; 
electronic mail serviced and facsimile transmission.  

  :باسم 
America Online, Inc. 

In the Name of : 
 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   

 الواليات املتحدة األمريكية:وعنوانه
22000 AOL Way, Dulles, Virginia 20166, 

U.S.A. 

At : 
 

 
 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 24 / 12 / 2001 ٢٠٠١ / ١٢/ ٢٤: التاريخ 

 
 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢اص عدد خ

 

 

١٩٠

TRADEMARK NO . :                         9400 : العالمة التجارية رقم    

 In Class :                                              ( 42 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

توفري نظام وصول العديد من املستخدمني وتأجري وقت الوصول لشبكة الكمبيوتر لتقل ونشر نطـاق               
توفري نظام وصول العديد من املستخدمني من خالل شبكة الكمبيوتر والوصـول            ، واسع من املعلومات  

برامج الكمبيوتر والعاب   ، شبكات الكمبيوتر ، حمطات النشرات الكمبيوترية  ، ىل معلومات الكمبيوتر  إ
احملاسـبة وبـرامج    ، املمتلكـات ، الرياضـة ، الطقس، األخبار، املالية، يف حقول التجارة  ، كمبيوترية
منـط  ، تعليم، أعمال كمبيوترية ، التسلية، التسوق، السفر، أفالم، مسرح، موسيقي، العاب، الكمبيوتر
 .وخدمات تصميم الربامج، برجمة، أحباث، هوايات واستشارة كمبيوترية عامة مرغوبة، احلياة

Providing multiple user access and leasing access time to a computer network 
for the transfer and dissemination of a wide range of information; providing, 
by means of a computer network, multiple user access to and content for 
computer databases, computer bulletin boards. Computer networks, computer 
software and computer games in the fieds of business, finance, news, weather, 
sports, real estate, computing and computer software, games, music, theatre, 
movies, travel, shopping, entertainment, computer support, education, 
lifestyle, hobbies and general interest computer consultation, research, 
programming and software design services.  

  :باسم 
America Online, Inc. 

In the Name of : 
 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   

 الواليات املتحدة األمريكية:وعنوانه
22000 AOL Way, Dulles, Virginia 20166, 

U.S.A. 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 24 / 12 / 2001 ٢٠٠١ / ١٢/ ٢٤: التاريخ 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢اص عدد خ

 

 

١٩١

TRADEMARK NO . :                         9401 : العالمة التجارية رقم    

 In Class :                                              ( 38 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

، الصور والوثائق إلكترونيا عرب أجهـزة الكمبيـوتر       ، نقل املعلومات ، خاصة، خدمات االتصاالت 
 .والشبكات وخدمات الربيد اإللكتروين

Telecommunications servics, namely electonic transmission of data, 
images and documents via computer terminals and networks; and 
electronic services.  

  :باسم 
America Online, Inc. 

In the Name of : 
 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   

 الواليات املتحدة األمريكية:وعنوانه
22000 AOL Way, Dulles, Virginia 20166, 

U.S.A. 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 24 / 12 / 2001 ٢٠٠١ / ١٢/ ٢٤: التاريخ 

 

 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢اص عدد خ

 

 

١٩٢

TRADEMARK NO . :                         9402 : العالمة التجارية رقم    

 In Class :                                              ( 42 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

، تأجري وقت الوصول لنظام املعلومات حمطات النشرات الكمبيوتريـة        ، خاصة، خدمات الكمبيوتر 
، األخبار، املالية، يف حقول التجارة  ، اث بزودها الكمبيوتر ومواد مساعدة    وأحب، شبكات الكمبيوتر 

، التسـوق ، السفر، أفالم، مسرح، موسيقى، العاب، احملاسبة وبرامج الكمبيوتر  ، الرياضة، الطقس
خـدمات  ، هوايات ومواضيع ذات اهتمامات عامة    ، منط احلياة ، تعليم، أعمال كمبيوترية ، التسلية

تسوق مكمتر من خـالل اهلـاتف وأجهـزة         ، خدمات استشارية للكمبيوتر  ، ترةاملعلومات املكم 
 .الكمبيوتر فما يتعلق ببضائع الكمبيوتر واخلدمات وبضائع عامة للمستهلك

Computer services, namely, leasing access time to computer database, 
computer bulletin boards, computer networks, and computerized 
research and reference materials, in the fields of business, finance, news, 
weather, sports, computing and computer software, games, music, 
theatre, movies, travel, shopping, entertainment, computer support, 
education, lifestyle, hobbies, and topics of general interst; computerized 
dating services: computer consultation services; computerized shopping 
via telephone and computer terminals in the fields of computer goods 
and services and general consumer goods.  

 : America Online, Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   

 الواليات املتحدة األمريكية:وعنوانه
22000 AOL Way, Dulles, Virginia 20166, 

U.S.A. 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 24 / 12 / 2001 ٢٠٠١ / ١٢/ ٢٤: التاريخ 

AMERICA ONLINE 
   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢اص عدد خ

 

 

١٩٣

TRADEMARK NO . :                         9403 : العالمة التجارية رقم    

 In Class :                                              ( 38 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

توفري نظام الوصول للعديد من املستخدمني لشبكات الكمبيوتر لنقل ونشر املعلومات يف حقـول               
خـدمات الرسـائل    ، الصور والوثائق عن طريق شـبكات الكمبيـوتر       ، نقل للمعلومات ، التسلية

طات نشرات خطية إلكترونية مباشرة لنقل الرسائل بني مستخدمي الكمبيوتر مـن            حم، اإللكترونية
واسترداد املعلومات الوثائق إلكترونيا واخلدمات     ، توفري نظام نقل تلفوين للمعلومات    ، أجل التسلية 

 .خدمات الفاكس والربيد اإللكتروين، الصوتية
Telecommunications servics, namely electonic transmission of data, images 
and documents via computer terminals; Providing multiple-user access to 
computer networks for the transfer and dissemination of information in the 
field of entertainment; electronic transmission of data, images and 
documents via computer networks; electronic newsletter services; 
providing on-line electronic bulletin boards for transmission of messages 
among computer users concerning entertainment; providing telephonic 
storage and retrieval of data and documents; data and voice  
telecommunications; electronic mail and facsimile services.  

 : America Online, Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   

 الواليات املتحدة األمريكية:وعنوانه
22000 AOL Way, Dulles, Virginia 20166, 

U.S.A. 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 24 / 12 / 2001 ٢٠٠١ / ١٢/ ٢٤: التاريخ 

AMERICA ONLINE 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .ة الغربيةالضف/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢اص عدد خ

 

 

١٩٤

TRADEMARK NO . :                         9404 : العالمة التجارية رقم    

 In Class :                                              ( 42 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

توفري نظام وصول العديد من املستخدمني وتأجري وقت الوصول لشبكة الكمبيوتر لتقل ونشر نطاق              
لعديد من املستخدمني مـن خـالل شـبكة الكمبيـوتر           توفري نظام وصول ا   ، واسع من املعلومات  

أحبـاث  ، شـبكات الكمبيـوتر  ، حمطات النشرات الكمبيوترية ، والوصول إىل معلومات الكمبيوتر   
برامج الكمبيوتر والعـاب    ، شبكات اتصاالت كمبيوترية فعالة   ، يزودها الكمبيوتر ومواد مساعدة   

احملاسـبة وبـرامج    ، املمتلكـات ، الرياضة، لطقسا، األخبار، املالية، يف حقول التجارة  ، كمبيوترية
، تعلـيم ، أعمال كمبيوترية ، التسلية، التسوق، السفر، أفالم، مسرح، موسيقي، العاب، الكمبيوتر
 .وخدمات تصميم الربامج، برجمة، أحباث، هوايات واستشارة كمبيوترية عامة مرغوبة، منط احلياة

Providing multiple user access and leasing access time to a computer 
network for the transfer and dissemination of a wide range of 
information; providing, by means of a computer network, multiple user 
access to and content for computer databases, computer bulletin boards, 
computer networks, computer software and computer games in the fieds 
of business, finance, news, weather, sports, real estate, computing and 
computer software, games, music, theatre, movies, travel, shopping, 
entertainment, computer support, education, lifestyle, hobbies and 
general interest computer consultation, research, programming and 
software design services.  

 : America Online, Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   

 الواليات املتحدة األمريكية:وعنوانه
22000 AOL Way, Dulles, Virginia 20166, 

U.S.A. 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 24 / 12 / 2001 ٢٠٠١ / ١٢/ ٢٤: التاريخ 

COMPUSERVE 
   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/  اجنتسأبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢اص عدد خ

 

 

١٩٥

TRADEMARK NO . :                         9405 : العالمة التجارية رقم    

 In Class :                                              ( 38 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

خـدمات  ، توفري حمطات نشرات إلكترونية خطية مباشرة لنقل الرسائل بني مستخدمي الكمبيـوتر           
نقـل  ، خدمات الفـاكس واهلواتـف الطابعـة      ، خدمات الربيد اإللكتروين  ، لكترونيةاتصاالت إ 
نقـل  ، خدمات الرسـائل اإللكترونيـة    ، بواسطة الشبكات ، الصور والوثائق إلكترونيا  ، املعلومات

 .املعلومات والوثائق
Providing on-lin electronic bulletin boards for transmission of messages 
among computer users; electronic telecommunications services; 
electronic mail services; facsimile and telecopier services; electronic 
transmission of data, images and documents via computer networks; 
electronic newsletter services; retrieval of data and documents.  

 : America Online, Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   

 الواليات املتحدة األمريكية:وعنوانه
22000 AOL Way, Dulles, Virginia 20166, 

U.S.A. 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 24 / 12 / 2001 ٢٠٠١ / ١٢/ ٢٤: التاريخ 

 

COMPUSERVE 
 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢اص عدد خ

 

 

١٩٦

TRADEMARK NO . :                         9406 : العالمة التجارية رقم    

 In Class :                                              ( 42 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

توفري نظام وصول العديد من املستخدمني وتأجري وقت الوصول لشبكة الكمبيوتر لتقل ونشر نطاق              
توفري نظام وصول العديد من املستخدمني مـن خـالل شـبكة الكمبيـوتر              ، واسع من املعلومات  

أحبـاث  ، شـبكات الكمبيـوتر  ، حمطات النشرات الكمبيوترية ، معلومات الكمبيوتر والوصول إىل   
برامج الكمبيوتر والعـاب    ، شبكات اتصاالت كمبيوترية فعالة   ، يزودها الكمبيوتر ومواد مساعدة   

احملاسـبة وبـرامج    ، املمتلكـات ، الرياضة، الطقس، األخبار، املالية، يف حقول التجارة  ، كمبيوترية
، تعلـيم ، أعمال كمبيوترية ، التسلية، التسوق، السفر، أفالم، مسرح، موسيقي، عابال، الكمبيوتر
 .وخدمات تصميم الربامج، برجمة، أحباث، هوايات واستشارة كمبيوترية عامة مرغوبة، منط احلياة

Providing multiple user access and leasing access time to a computer 
network for the transfer and dissemination of a wide range of 
information; providing, by means of a computer network, multiple user 
access to and content for computer databases, computer bulletin boards, 
computer networks, computer software and computer games in the fieds 
of business, finance, news, weather, sports, real estate, computing and 
computer software, games, music, theatre, movies, travel, shopping, 
entertainment, computer support, education, lifestyle, hobbies and 
general interest computer consultation, research, programming and 
software design services.  

 : America Online, Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   

 الواليات املتحدة األمريكية:وعنوانه
22000 AOL Way, Dulles, Virginia 20166, 

U.S.A. 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of نه ميلك هذه العالمة ويدعي أ

 Filed : 24 / 12 / 2001 ٢٠٠١ / ١٢/ ٢٤: التاريخ 

DIGITAL CITY 
   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢اص عدد خ

 

 

١٩٧

TRADEMARK NO . :                         9407 : العالمة التجارية رقم    

  In Class :                                              (38 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

الصور والوثائق إلكترونيـا عـرب      ، اخلدمات اخلاصة بنقل املعلومات   ، خاصة، خدمات االتصاالت 
 .والشبكات وخدمات الربيد اإللكتروين، أجهزة الكمبيوتر

Telecommunications servics, namely electonic transmission of data, 
images and documents via computer terminals and networks; and 
electronic services.  

  :باسم 
America Online, Inc. 

In the Name of : 
 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer   مستوردا /تاجر / الذي يعمل صانعا 

 الواليات املتحدة األمريكية:وعنوانه
22000 AOL Way, Dulles, Virginia 20166, 

U.S.A. 

At : 
 

 
 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 24 / 12 / 2001 ٢٠٠١ / ١٢/ ٢٤: التاريخ 

 

DIGITAL CITY 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢اص عدد خ

 

 

١٩٨

TRADEMARK NO . :                         9408 : العالمة التجارية رقم    

 In Class :                                              ( 42 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

، حمطات النشرات الكمبيوتريـة   ،  وقت الوصول لنظام املعلومات    تأجري، خاصة، خدمات الكمبيوتر 
، األخبار، املالية، يف حقول التجارة  ، وأحباث بزودها الكمبيوتر ومواد مساعدة    ، شبكات الكمبيوتر 

، التسـوق ، السفر، أفالم، مسرح، موسيقى، العاب، احملاسبة وبرامج الكمبيوتر  ، الرياضة، الطقس
خـدمات  ، هوايات ومواضيع ذات اهتمامات عامة    ، منط احلياة ، تعليم، أعمال كمبيوترية ، التسلية

تسوق مكمتر من خـالل اهلـاتف وأجهـزة         ، خدمات استشارية للكمبيوتر  ، املعلومات املكمترة 
 .الكمبيوتر فما يتعلق ببضائع الكمبيوتر واخلدمات وبضائع عامة للمستهلك

Computer services, namely, leasing access time to computer database, 
computer bulletin boards, computer networks, and computerized 
research and reference materials, in the fields of business, finance, news, 
weather, sports, computing and computer software, games, music, 
theatre, movies, travel, shopping, entertainment, computer support, 
education, lifestyle, hobbies, and topics of general interst; computerized 
dating services: computer consultation services; computerized shopping 
via telephone and computer terminals in the fields of computer goods 
and services and general consumer goods.  

 : America Online, Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   

 الواليات املتحدة األمريكية:وعنوانه
22000 AOL Way, Dulles, Virginia 20166, 

U.S.A. 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of أنه ميلك هذه العالمة ويدعي 

 Filed : 24 / 12 / 2001 ٢٠٠١ / ١٢/ ٢٤: التاريخ 

NETSCAPE 
   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢اص عدد خ

 

 

١٩٩

TRADEMARK NO . :                         9409 : العالمة التجارية رقم    

 In Class :                                              ( 38 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

، نقل املعلومات ، توفري نظام وصول العديد من املستخدمني لشبكة الكمبيوتر لنقل ونشر املعلومات          
تـوفري حمطـات    ، ل اإللكترونية خدمات الرسائ ، الصور والوثائق إلكترونيا عرب شبكات الكمبيوتر     

ختزين املعلومات والوثـائق    ، نشرات خطية مباشرة لنقل الرسائل بني مستخدمي الكمبيوتر للتسلية        
توفري ، االتصال املعلومات والصويت  ، الربيد اإللكتروين وإرساليات الفاكس   ، واستردادها إلكترونيا 

  .نظام نقل تلفوين للمعلومات
Provide multiple-user access to computer networks for the transfer and 
dissemination of information; electronic transmission of data, images 
and docments via computer networks, electronic newsletter services, 
providing on-line electronic bulletin boards for transmission of messages 
among computer users concerning entertinment; electronic storage and 
retieval of data and docments; electronic mail and facsimile 
transmission; data and voice transmission; providing transmission of 
data.  

 : America Online, Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   

 الواليات املتحدة األمريكية:وعنوانه
22000 AOL Way, Dulles, Virginia 20166, 

U.S.A. 

At : 
 

 

Who claims to be the proprietor there of:  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 24 / 12 / 2001  ٢٠٠١ / ١٢/ ٢٤: التاريخ 

 

NETSCAPE 
 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس

Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 
West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢اص عدد خ

 

 

٢٠٠

TRADEMARK NO . :                         9410  : العالمة التجارية رقم   
In Class :                                              ( 42 )  يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

 

توفري نظام وصول العديد من املستخدمني وتأجري وقت الوصول لشبكة الكمبيوتر لتقل ونشر نطاق              
توفري نظام وصول العديد من املستخدمني مـن خـالل شـبكة الكمبيـوتر              ، واسع من املعلومات  

بـرامج  ، ات الكمبيـوتر  شبك، حمطات النشرات الكمبيوترية  ، والوصول إىل معلومات الكمبيوتر   
، املمتلكـات ، الرياضة، الطقس، األخبار، املالية، يف حقول التجارة  ، الكمبيوتر والعاب كمبيوترية  

أعمـال  ، التسـلية ، التسوق، السفر، أفالم، مسرح، موسيقي، العاب، احملاسبة وبرامج الكمبيوتر  
 . الكمبيوترهوايات واهتمامات عامة عرب شبكات، منط احلياة، تعليم، كمبيوترية

Providing multiple user access and leasing access time to a computer 
network for the transfer and dissemination of a wide range of 
information; providing, by means of a computer network, multiple user 
access to and content for computer databases, computer bulletin boards, 
computer networks, computer software and computer games in the fieds 
of business, finance, news, weather, sports, real estate, computing and 
computer software, games, interest computer consultation, research, 
programming and software design services.  
In the Name of : America Online, Inc.  باسم: 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   

At : 
 

 الواليات املتحدة األمريكية
22000 AOL Way, Dulles, Virginia 20166, 

U.S.A. 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of:  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 24 / 12 / 2001  ٢٠٠١ / ١٢/ ٢٤: التاريخ 

 

ICQ 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس

Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 
West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢اص عدد خ

 

 

٢٠١

TRADEMARK NO . :                         9411  : العالمة التجارية رقم   
In Class :                                              ( 38 )  يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

 

والوثائق بواسطة أجهـزة    ، الصور، اخلدمات املتعلقة بنقل املعلومات   ، خاصة، خدمات االتصاالت 
ـ ، خدمات االتصال الشخصي  ، إرساليات الفاكس ، خدمات الربيد اإللكتروين  ، الكمبيوتر دمات خ

توفري نظام وصول العديد من املسـتخدمني إىل        ، خدمات ختزين وإرسال الرسائل   ، االتصال الرقمي 
لنقـل  ، وغرف املناقشـة واادلـة    ، وحمطات النشرات اإللكترونية  ، معلومات شبكات الكمبيوتر  

 .الرسائل بني مستخدمي الكمبيوتر املتعلقة مبواضيع ذات اهتمامات عامة
Telecommunications servics, namely relating to electonic transmission 
of data, images and documents via computer terminals, electonic mail 
services facsimile transmission, personal communication services paging 
services, store and forward messaging services; providing multiple-user 
access to computer information nerworks, in and electronic bulletin 
boards and chat rooms for the transmission of message among computer 
users concerning topics of general interests.  
In the Name of : America Online, Inc.  باسم: 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   

At : 
 

 الواليات املتحدة األمريكية
22000 AOL Way, Dulles, Virginia 20166, 

U.S.A. 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of:  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 24 / 12 / 2001  ٢٠٠١ / ١٢/ ٢٤ :التاريخ 

 

ICQ 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس

Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 
West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢اص عدد خ

 

 

٢٠٢

TRADEMARK NO . :                         9412  : العالمة التجارية رقم   
In Class :                                              ( 42 )  يف الصنف : 
In Respect of :  جل من ا : 

 

توفري نظام وصول العديد من املستخدمني وتأجري وقت الوصول لشبكة الكمبيوتر لتقل ونشر نطاق              
توفري نظام وصول العديد من املستخدمني مـن خـالل شـبكة الكمبيـوتر              ، واسع من املعلومات  

أحبـاث  ، شـبكات الكمبيـوتر  ، حمطات النشرات الكمبيوترية ، والوصول إىل معلومات الكمبيوتر   
برامج الكمبيوتر والعـاب    ، شبكات اتصاالت كمبيوترية فعالة   ، ودها الكمبيوتر ومواد مساعدة   يز

احملاسـبة وبـرامج    ، املمتلكـات ، الرياضة، الطقس، األخبار، املالية، يف حقول التجارة  ، كمبيوترية
، متعلـي ، أعمال كمبيوترية ، التسلية، التسوق، السفر، أفالم، مسرح، موسيقي، العاب، الكمبيوتر
 .وخدمات تصميم الربامج، برجمة، أحباث، هوايات واستشارة كمبيوترية عامة مرغوبة، منط احلياة

Providing multiple user access and leasing access time to a computer 
network for the transfer and dissemination of a wide range of 
information; providing, by means of a computer network, multiple user 
access to and content for computer databases, computer bulletin boards, 
computer networks, computer software and computer games in the fieds 
of business, finance, news, weather, sports, real estate, computing and 
computer software, games, music, theatre, movies, travel, shopping, 
entertainment, computer support, education, lifestyle, hobbies and 
general interest computer consultation, research, programming and 
software design services.  
In the Name of : America Online, Inc.  باسم: 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   

At : 
 

 الواليات املتحدة األمريكية
22000 AOL Way, Dulles, Virginia 20166, 

U.S.A. 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of:  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 24 / 12 / 2001  ٢٠٠١ / ١٢/ ٢٤: التاريخ 

AOL 
 A dress For services :     عنوان التبليغ 

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢اص عدد خ

 

 

٢٠٣

TRADEMARK NO . :                         9413  : العالمة التجارية رقم   
In Class :                                              (38 )   يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

 

الصور والوثائق إلكترونيـا عـرب      ، اخلدمات اخلاصة بنقل املعلومات   ، خاصة، خدمات االتصاالت 
 .والشبكات وخدمات الربيد اإللكتروين، أجهزة الكمبيوتر

Telecommunications servics, namely electonic transmission of data, 
images and documents via computer terminals and networks; and 
electronic services.  
In the Name of :  

America Online, Inc. 
 :باسم 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   

At : 
 

 الواليات املتحدة األمريكية
22000 AOL Way, Dulles, Virginia 20166, 

U.S.A. 

:وعنوانه

 
 

Who claims to be the proprietor there of:  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 24 / 12 / 2001  ٢٠٠١ / ١٢/ ٢٤: التاريخ 

 

AOL 
 

 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 .ة الغربيةالضف/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس

Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 
West Bank. 

 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢اص عدد خ

 

 

٢٠٤

TRADEMARK NO . :                         9414  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 12 )  يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

 

 .السيارات
Motor vehicles> 

 

In the Name of : BUDGET RENT A CAR CORPORA 
TLON, 

a Delaware corporation, 

 :باسم 

 

Trading as Manufacturers/ Merchants/ Importers مستوردا / تاجراً /الذي يعمل صانعا  
 

At : 
 

4225 Naperville Road, Lisle, Illinois 60532, 
U.S.A. 

:وعنوانه
 

Who claims to be the proprietor there of:  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 5 / 1 / 2002  ٢٠٠٢ / ١/ ٥: التاريخ 

 

 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 رام اهللا، ٧٤ب . ص–حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة

A.F.& R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢اص عدد خ

 

 

٢٠٥

TRADEMARK NO . :                         9415  : العالمة التجارية رقم   
In Class :                                              (29 )   يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

 

 .ساندويتشات، الدجاج، شيبس، البطاطا، اهلامربجر، املأكوالت البحرية
Sea Food, Hamburger, Potatoes. Chips, Chicken, Sandwiches.  
In the Name of : م.ك.م.الشركة الكويتية للتجهيزات الغذائية ش 

KUWAIT CATERING 
COMPANY(K.S.C.) 

 :باسم 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   

At : 
 

) ٤٨(قسيمة ، )١(قطعة، منطقة الضجيج، الفروانية
 الكويت، ٢٢٠١٩،  الساليمة١٨٧٠. ب.ص

Farwaniya Area-Dajij StreetK Block 
no.(1), Building no. (48) P.O.Box 1879 

Salmiya, 22019, Kuwait 

:وعنوانه

 
 

Who claims to be the proprietor there of:  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 5 / 1 / 2002  ٢٠٠٢ / ١/ ٥: التاريخ 

 

 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/  يب اجنتسأبو غزالة للملكية الفكرية يت ام

Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 
West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢اص عدد خ

 

 

٢٠٦

TRADEMARK NO . :                         9416  : العالمة التجارية رقم   
In Class :                                              (31 )   يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

 

 .احلبوب
 
In the Name of : مصنع النصر لزعتر والبهارات 

 
 :باسم 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   

At : 
 

  املنطقة الصناعية–جنني 
 

:وعنوانه

 
 

Who claims to be the proprietor there of:  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 18 / 5 / 2002  ٢٠٠٢ / ٥/ ١٨: التاريخ 

 

 
 

 )فريكة(بها احلق املطلق باستخدام كلمة أن تسجيل هذه العالمة ال يعطي صاح: مالحظة
A dress For services :     عنوان التبليغ 

  املنطقة الصناعية–جنني 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢اص عدد خ

 

 

٢٠٧

TRADEMARK NO . :                         9417  : العالمة التجارية رقم   
In Class :                                              (31 )   يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

 

 .احلبوب
 
In the Name of : مصنع النصر لزعتر والبهارات 

AL-NASER FACTORY 
 :باسم 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   

At : 
 

  املنطقة الصناعية–جنني 
JENIN INDASTRIAL ZONE 

:وعنوانه

 
 

Who claims to be the proprietor there of:  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 2 / 4 / 2001  ٢٠٠١ / ٤/ ٢: التاريخ 

 

 
 

 A dress For services :   ن التبليغ  عنوا 
 )٩٧. (ب. شارع البساتني ص/ مكتب احملامي حممد عيسه جنني 

AYASEH-ADVOCATE OFFICE JENIN- ST. BASATEEN- P.O.BOX 97 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢اص عدد خ

 

 

٢٠٨

TRADEMARK NO . :                         9418  : العالمة التجارية رقم   
In Class :                                              (24 )   يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

 

 .األقمشة
 
In the Name of : "هوية رقم / عبد العزيز حممود نابلس" حممد مروان

٩٩٥٦٦٦١١٢ 
 

 :باسم 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   

At : 
 

  املنطقة الصناعية الشرقية–نابلس 
 

:وعنوانه

 
 

Who claims to be the proprietor there of:  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 13 / 1 / 2002  ٢٠٠٢ / ١/ ١٣: التاريخ 

 

 
 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
  املنطقة الصناعية الشرقية–نابلس 

 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢اص عدد خ

 

 

٢٠٩

TRADEMARK NO . :                         9419  :  رقم العالمة التجارية  
In Class :                                              (25 )   يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

 

 .املالبس
 
In the Name of : "عبد العزيز حممود نابلس" حممد مروان  :باسم   

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer ستوردا م/ تاجر / الذي يعمل صانعا   

At : 
 

 نابلس/  املنطقة الصناعية –نابلس 
 

:وعنوانه

 
 

Who claims to be the proprietor there of:  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 13 / 1 / 2002  ٢٠٠٢ / ١/ ١٣: التاريخ 

 

 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 نابلس/ املنطقة الصناعية –نابلس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢اص عدد خ

 

 

٢١٠

TRADEMARK NO . :                         9426  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 3 )   يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

 

مناديل ورقية ، كرمي سائل لألطفال ومناديل ورقية مشبعة بكرمي سائل منظف لألطفال والرضع
 .٣مجيعها مشمولة يف الصنف ، مشبعة تستعمل كمناديل للرضع وصابون لألطفال وشامبو

Baby letion, impregnated tissues with cleansing lotion for use on infants 
and babies; impregnated tissues used as babies’ wipes, baby soap and 
shampoo; all included in class 3. 

 

In the Name of : The Procter & Gamble Company, 
an Ohio Corporation, 

 :باسم 
 

Trading as Manufacturers/ Merchants/ Importers مستوردا / تاجراً /الذي يعمل صانعا  
 

At : 
 

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, 
Ohio 45202, U.S.A.;  

Manufacturers and Merchants 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of:  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 17 / 1 / 2002  ٢٠٠٢ / ١/ ١٧: التاريخ 

 

 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 رام اهللا، ٧٤ب . ص–حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة

A.F.& R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH. 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢اص عدد خ

 

 

٢١١

TRADEMARK NO . :                         9427  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 5 )   يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

 

اجللدي الناتج عن استعمال احلفاضات مناديل صيدلية وطبية مشبعة بكرمي سائل ملنع الطفح 
 .٥مجيعها مشمولة يف الصنف ، املطهرات، وأقمشة رطبة منظمة للرضع واألطفال وطعام للرضع

Pharmaceutical, medicated lotion-impregnated wipes for diaper rash 
prevention, and moist cleansing clothe for infants and children, food for 
babies; disiniectants; all included in class 5. 

 

In the Name of : The Procter & Gamble Company, 
an Ohio Corporation, 

 :باسم 
 

Trading as Manufacturers/ Merchants/ Importers مستوردا / تاجراً /الذي يعمل صانعا  
 

At : 
 

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, 
Ohio 45202, U.S.A.;  

Manufacturers and Merchants 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of:  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 17 / 1 / 2002  ٢٠٠٢ / ١/ ١٧: التاريخ 

 

 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 رام اهللا، ٧٤ب . ص–حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة

A.F.& R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH. 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢اص عدد خ

 

 

٢١٢

TRADEMARK NO . :                         9428  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 16 )  يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

 

رتون والبضائع املصنوعة من هذه املواد وتشمل احلفاضات املعدة للطرح بعد االستعمال الورق والك
 .١٦مجيعها مشمولة يف الصنف ، والسراويل التحتية للرضع واألطفال املصنوعة من الورق أو السليولوز

Paper, cardboard and goods made from these materials including 
disposable diapers and pants for babies and young children made of 
paper or cellulose; all included in class 16. 

 

In the Name of : The Procter & Gamble Company, 
an Ohio Corporation, 

 :باسم 
 

Trading as Manufacturers/ Merchants/ Importers مستوردا / تاجراً /الذي يعمل صانعا  
 

At : 
 

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, 
Ohio 45202, U.S.A.;  

Manufacturers and Merchants 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of:  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 17 / 1 / 2002  ٢٠٠٢ / ١/ ١٧: التاريخ 

 

 
 

 A dress For services :   بليغ  عنوان الت 
 رام اهللا، ٧٤ب . ص–حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة

A.F.& R. SHEHADEH, LAW OFFICE, P.O. BOX 74 RAMALLAH. 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢اص عدد خ

 

 

٢١٣

TRADEMARK NO . :                         9213  : العالمة التجارية رقم   
In Class :                                              (16 )   يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

 

 .كل البضائع الداخلة يف هذا الصنف
All goods included in this class.  
In the Name of :  

Licensing Executives Society (U.S.A. and 
Canada), Inc. 

 :باسم 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   

At : 
 

 الواليات املتحدة األمريكية
1800 Diagonal Road, Suite 280, Alexandria, 

Virginia 22314, U.S.A. 

:وعنوانه

 
 

Who claims to be the proprietor there of:  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 29 / 8 / 2001  ٢٠٠١ / ٨/ ٢٩: التاريخ 

 
 

 
 

 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس

Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 
West Bank. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢اص عدد خ

 

 

٢١٤

TRADEMARK NO . :                         9214  : العالمة التجارية رقم   
In Class :                                              ( 41 )  يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

 

 .كل اخلدمات الداخلة يف هذا الصنف
All services included in this class.  
In the Name of :  

Licensing Executives Society (U.S.A. and 
Canada), Inc. 

 :باسم 

 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   

At : 
 

 الواليات املتحدة األمريكية
1800 Diagonal Road, Suite 280, Alexandria, 

Virginia 22314, U.S.A. 

:وعنوانه

 
 

Who claims to be the proprietor there of:  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 29 / 8 / 2001  ٢٠٠١ / ٨/ ٢٩: التاريخ 

 
 

 
 

 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس

Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 
West Bank. 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢١٥

 TRADEMARK NO . :                         9215 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 42 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
  

 .كل اخلدمات الداخلة يف هذا الصنف
Aِll services included in this class. 

 
 

 Licensing Executives Society :باسم 
(U.S.A. and Canada), Inc. 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستوردا   / تاجر/ الذي يعمل صانعا   
 

 الواليات املتحدة األمريكية:وعنوانه
1800 Diagonal Road, Suite 280, Alexandria, 

Virginia 22314, U.S.A. 

At : 
 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29 / 8 /2001 ٢٠٠١ / ٨ / ٢٩: التاريخ 

 
 

 
 
 
 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 
 
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢١٦

 TRADEMARK NO . :                         9216 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 7 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
  

 .كل اخلدمات الداخلة يف هذا الصنف
Aِll services included in this class. 

 

 BSH Bosch und Siemens Hausgerate :باسم 
GmbH 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/Merchans / Importers    مستوردا / تاجر/ الذي يعمل صانعا  
 

 أملانيا:وعنوانه
Hochstrass 17,81669 Munich, Germany 

At : 
 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29 / 8 / 2001 ٢٠٠١ / ٨ / ٢٩: التاريخ 

 
 
 

UFESA 
 
 
 
 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢١٧

 TRADEMARK NO . :                         9217 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
  

 .كل اخلدمات الداخلة يف هذا الصنف
Aِll services included in this class. 

 

 BSH Bosch und Siemens Hausgerate :باسم 
GmbH 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/Merchans / Importers    مستوردا / تاجر/ الذي يعمل صانعا  
 

 أملانيا:وعنوانه
Hochstrass 17,81669 Munich, Germany 

At : 
 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29 / 8 / 2001 ٢٠٠١ / ٨ / ٢٩: التاريخ 
 
 

UFESA 
 
 
 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ كرية يت ام يب اجنتسأبو غزالة للملكية الف
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢١٨

 TRADEMARK NO . :                         9218 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 10 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
  

 .كل اخلدمات الداخلة يف هذا الصنف
Aِll services included in this class. 

 

 BSH Bosch und Siemens Hausgerate :باسم 
GmbH 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/Merchans / Importers   مستوردا / تاجر/  يعمل صانعا الذي  
 

 أملانيا:وعنوانه
Hochstrass 17,81669 Munich, Germany 

At : 
 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29 / 8 / 2001 ٢٠٠١ / ٨ / ٢٩: التاريخ 

 
 
 

UFESA 
 
 
 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢١٩

 TRADEMARK NO . :                         9219 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 11 )  : يف الصنف

  : In Respect of : من اجل 
  

 .كل اخلدمات الداخلة يف هذا الصنف
Aِll services included in this class. 

 

 BSH Bosch und Siemens Hausgerate :باسم 
GmbH 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/Merchans / Importers    مستوردا / تاجر/ الذي يعمل صانعا  
 

 أملانيا:وعنوانه
Hochstrass 17,81669 Munich, Germany 

At : 
 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29 / 8 / 2001 ٢٠٠١ / ٨ / ٢٩: التاريخ 

 
 
 

UFESA 
 
 
 
 
 

   : A dress For services  وان التبليغ  عن

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٢٠

 TRADEMARK NO . :                         9220 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
  

 .وغسول الشعر) الكوزموتيكس(مواد الصابون واملواد العطرية والزيوت العطرية ومواد التزيني 
For Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions. 

 

 شركة ستار نيشن للتجارة العامة :باسم 
Starnation General Traiding Company 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/Merchans / Importers    مستوردا / تاجر/ الذي يعمل صانعا  
 

  الطابق األول–عمارة السعريي :وعنوانه
 لسطني ف- رام اهللا – ٧٩٩ب . ص

Al saieri building floor No. 1  
P. O.box 799 – Ramallah - Palestine 

At : 
 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 12 / 9 / 2001 ٢٠٠١ / ٩ / ١٢: التاريخ 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

  فلسطني- رام اهللا – ٧٩٩ب .   ص- الطابق األول –عريي عمارة الس
Al saieri building floor No. 1 - P. O.box 799 – Ramallah – Palestine 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٢١

 TRADEMARK NO . :                         9221 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
  

 .وغسول الشعر) الكوزموتيكس(مواد الصابون واملواد العطرية والزيوت العطرية ومواد التزيني 
For Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions. 

 

 شركة ستار نيشن للتجارة العامة :باسم 
Starnation General Traiding Company 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/Merchans / Importers    مستوردا / تاجر/ الذي يعمل صانعا  
 

  الطابق األول–عمارة السعريي :وعنوانه
  فلسطني- رام اهللا – ٧٩٩ب . ص

Al saieri building floor No. 1  
P. O.box 799 – Ramallah - Palestine 

At : 
 

 

  Who claims to be the proprietor there of ي أنه ميلك هذه العالمة ويدع

  Filed : 12 / 9 / 2001 ٢٠٠١ / ٩ / ١٢: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

  فلسطني- رام اهللا – ٧٩٩ب .   ص- الطابق األول –عمارة السعريي 
Al saieri building floor No. 1 - P. O.box 799 – Ramallah – Palestine 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٢٢

 TRADEMARK NO . :                         9222 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
  

 .وغسول الشعر) الكوزموتيكس(ة ومواد التزيني مواد الصابون واملواد العطرية والزيوت العطري
For Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions. 

 

 شركة ستار نيشن للتجارة العامة :باسم 
Starnation General Traiding Company 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/Merchans / Importers    مستوردا / تاجر/ صانعا الذي يعمل  
 

  الطابق األول–عمارة السعريي :وعنوانه
  فلسطني- رام اهللا – ٧٩٩ب . ص

Al saieri building floor No. 1  
P. O.box 799 – Ramallah - Palestine 

At : 
 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 12 / 9 / 2001 ٢٠٠١  /٩ / ١٢: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

  فلسطني- رام اهللا – ٧٩٩ب .   ص- الطابق األول –عمارة السعريي 
Al saieri building floor No. 1 - P. O.box 799 – Ramallah – Palestine 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٢٣

 TRADEMARK NO . :                         9223 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
  

 .وغسول الشعر) الكوزموتيكس(مواد الصابون واملواد العطرية والزيوت العطرية ومواد التزيني 
For Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions. 

 

 شركة ستار نيشن للتجارة العامة :باسم 
Starnation General Traiding Company 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/Merchans / Importers    مستوردا / تاجر/ الذي يعمل صانعا  
 

  الطابق األول–عمارة السعريي :وعنوانه
 لسطني ف- رام اهللا – ٧٩٩ب . ص

Al saieri building floor No. 1  
P. O.box 799 – Ramallah - Palestine 

At : 
 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 12 / 9 / 2001 ٢٠٠١ / ٩ / ١٢: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

  فلسطني- رام اهللا – ٧٩٩ب .   ص- الطابق األول –سعريي عمارة ال
Al saieri building floor No. 1 - P. O.box 799 – Ramallah – Palestine 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٢٤

 TRADEMARK NO . :                         9224 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
  

 األرز
RIC 

 

 فتحي قاسم مفلح وأوالده :باسم 

 

In the Name of : 

 
Trading as Merchans / Importers                                   مستوردا / الذي يعمل تاجر  
 

  ٠٤-٢٥٠١١٢١:  شارع اجلامعة تلفون–جنني :وعنوانه
JENIN – ALJAMAA ST NO: 04-2501121 

At : 
 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 1 / 9 / 2001 ٢٠٠١ / ٩ / ١: التاريخ 

 

 
 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 )٩٧(ب .  جنني ص–حممد عيسه : مكتب احملامي
Advocate office – Mohammad Ayaseh – Jenin – P. O. Box(97) 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٢٥

 TRADEMARK NO . :                         9225 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
  

ال الصيديل والصحي والبشاكري والفوط الصحية بأنواعهاالورق والشاش والقطن املستعمل يف ا. 
Paper or tissues and cotton used in pharmaceutical, and sanitary 
preparations; sanitary towels and pads. 

 

 .م. م. شركة نقل اخوان ذ :باسم 
Nuqul Brothers Company Limited 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/Merchans / Importers    مستوردا / تاجر/ الذي يعمل صانعا  
 

 ١٥٤: ب.  ص-شارع الشريف حسن بن علي:وعنوانه
  األردن- ١١١١٨عمان 

Sharif Hussein Ben Ali St. – P.O Box: 154 
Amman 11118 - Jordan 

At : 
 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 25 / 9 / 2001 ٢٠٠١ / ٩ / ٢٥: التاريخ 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٢٦

 TRADEMARK NO . :                         9227 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
  

 الرز
PAIZE 

 

 )صن برايت( :باسم 
(SUNBRIGHT) 

 

In the Name of : 

 
Trading as Merchans / Importers                                   مستوردا / الذي يعمل تاجر  
 

 )٠٤-٢٥٠١١٢١: ( شارع اجلامعة تلفون–جنني :وعنوانه
JENIN – ALJAMAA STR TEL  

NO: (04-2501121) 

At : 
 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 1 / 9 / 2001 ٢٠٠١ / ٩ / ١: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 )٠٤-٢٥٠١١٢١: ( شارع اجلامعة تلفاكس–جنني 
JENIN –TELFAX NO: (04-2501121) 

 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٢٧

 TRADEMARK NO . :                         9228 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .٣مجيعها مشمولة يف الصنف ، املطهرات، الصابون، مستحضرات التنظيف والتلميع والكشط والفرك
Cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; detergents; 
all included in class 3. 

 

 .S. C. Johnson & Son, Inc :باسم 
(a Wisconsin corporation)  

  

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  مستوردا / تاجرا/ الذي يعمل صانعا  
 

 ,Howe Street 1525:وعنوانه
Racine, 

Wisconsin 53403-2236, 
U. S. A.; 

Manufacturers  

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 1 / 9 / 2001 ٢٠٠١ / ٩ / ١: التاريخ 
 
 

WINDEX 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  ، رام اهللا٧٤ب .  ص –حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A F . & R . SHEHADEH , LAW OFFICE , P.O . BOX . 74 RAMALLAH. 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٢٨

 Trade Mark NO . :                             9229 : العالمة التجارية رقم 

  In Class:                                             ( 05 ) :   يف الصنف 

  : In respect of : من اجل 
 

 .٥مال يف الطب والصيدلة الفئة مواد كيماوية معدة لالستع
Chemical substances prepared for use in medicine and pharmacy class 5. 
 

 & Boehringer Ingelheim Pharma GmbH :باسم 
Co. KG 

In the Name of : 

 
 كصناع وجتـار     : الذين يعملون 

 

،بينجر شتراسة  ، ١٧٣:وعنوانه  
ياأملان،  إجنلهامي ٥٥٢١٦  

173, Binger Strasse, D-55216 
Ingelheim, Germany 

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of ويدعون أم ميلكون هذه العالمة 

  Filed : 1 / 9 / 2001 ٢٠٠١ / ٩ / ١: التاريخ 

       
 

SPIRIVA 
 
 
 

   : Adress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨:  هاتف - رام اهللا ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & Co. – P.O.BOX447 – RAMALLAH 

 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٢٩

 Trade Mark NO . :                             9230 : العالمة التجارية رقم 

  In Class:                                             ( 05 ) :   يف الصنف 

  : In respect of : من اجل 
 

 .٥مواد التغذية املعدة لالستعمال الطيب الفئة ، ستحضرات الصيدلية والصحيةامل
Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic substances adapted for 
medical use class 5. 
 

هوفمان ال روش آجي. ف :باسم   
F. Hoffmann-La Roche AG 

 

In the Name of : 

 
 صناع وجتـار     ك: الذين يعملون 

 

،١٢٤جرينتساخر شتراسة :وعنوانه  
  سويسرا- بال ٤٠٠٢

Grenzacherstrasse 124, 4002 
Basel, Switzerland 

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of ويدعون أم ميلكون هذه العالمة 

  Filed : 1 / 9 / 2001 ٢٠٠١ / ٩ / ١: التاريخ 

       

 
 

   : Adress For services  ان التبليغ  عنو

 ٢٩٨٠٠٤٨:  هاتف - رام اهللا ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & Co. – P.O.BOX447 - RAMALLAH 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٣٠

 Trade Mark NO . :                             9231 : العالمة التجارية رقم 

  In Class:                                             ( 05 ) :   يف الصنف 

  : In respect of : من اجل 
 

 .٥مواد التغذية املعدة لالستعمال الطيب الفئة ، املستحضرات الصيدلية والصحية
Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic substances adapted for 
medical use class 5. 
 

هوفمان ال روش آجي. ف :باسم   
F. Hoffmann-La Roche AG 

 

In the Name of : 

 
 كصناع وجتـار     : الذين يعملون 

 

،١٢٤جرينتساخر شتراسة :وعنوانه  
  سويسرا- بال ٤٠٠٢

Grenzacherstrasse 124, 4002 
Basel, Switzerland 

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of ويدعون أم ميلكون هذه العالمة 

  Filed : 1 / 9 / 2001 ٢٠٠١ / ٩ / ١: خ التاري
 

 
)باللون األخضر والربتقايل (  

 

   : Adress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨:  هاتف - رام اهللا ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & Co. – P.O.BOX447 - RAMALLAH 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٣١

 TRADEMARK NO . :                         9429 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 24 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

مجيعهـا مشـمولة يف     ، املناشف والشراشف لألطفال وحلديثي املشـي     ، شراشف وبطانيات للرضع  
 .٢٤الصنف 

Baby sheets and blankets; towels and sheets for infants and toddlers; all 
included in class 24. 

 

 ,The Procter & Gamble Company :باسم 
(an Ohio Corporation)  

  

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  مستوردا / تاجرا/ الذي يعمل صانعا  
 

 ,One Procter & Gamble Plaza:وعنوانه
Cincinnati, Ohio 45202, 

U. S. A.; 
Manufacturers and Merchants 

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 17 / 1 / 2002 ٢٠٠٢ / ١ / ١٧: التاريخ 
 

 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  ، رام اهللا٧٤ب .  ص – حمامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A F . & R . SHEHADEH , LAW OFFICE , P.O . BOX . 74 RAMALLAH. 

 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٣٢

 TRADEMARK NO . :                         9430 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 25 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

مجيع أنـواع   ، حفاضات لألطفال مصنوعة من القماش ومالبس ورقية      ، مناديل من القماش لألطفال   
مالبس األطفال واحلفاضات املعدة للطرح بعد االستعمال املصنوعة من القماش والسراويل التحتية            

 .٢٥ مجيعها مشمولة يف الصنف، مجيع أنواع املالبس لألطفال ولألطفال حديثي املشي، لألطفال
Babies napkin of textile; babies diapers of textile, paper clothing; all kinds 
of baby clothes and disposable diapers made of textile, baby pants; all 
kinds of clothes for infants and toddlers; all included in class 25. 

 

 ,The Procter & Gamble Company :باسم 
(an Ohio Corporation)  

  

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  مستوردا / تاجرا/ الذي يعمل صانعا  
 

 ,One Procter & Gamble Plaza:وعنوانه
Cincinnati, Ohio 45202, 

U. S. A.; 
Manufacturers and Merchants 

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of  العالمة ويدعي أنه ميلك هذه

  Filed : 17 / 1 / 2002 ٢٠٠٢ / ١ / ١٧: التاريخ 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  ، رام اهللا٧٤ب .  ص –حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A F . & R . SHEHADEH , LAW OFFICE , P.O . BOX . 74 RAMALLAH. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٣٣

 TRADEMARK NO . :                         9431 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .٣مجيع املواد املذكورة يف الصنف 
All goods in class 3. 

 

 ,Johnson & Johnson :باسم 
  

In the Name of : 
 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  مستوردا / تاجرا/ الذي يعمل صانعا  
 

 (New Jersey Corporation):وعنوانه
One Johnson & Johnson Plaza 
New Brunswick, New Jersey  

U. S. A.; 
Manufacturers and Merchants 

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of لك هذه العالمة ويدعي أنه مي

  Filed : 21 / 1 / 2002 ٢٠٠٢ / ١ / ٢١: التاريخ 
 
 

BEDTIME BATH 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

Qupty, Dahleh & Associates – Law Offices 
Kharaz Center – 2nd Floor 

Yaffa St. - Ramallah 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٣٤

 TRADEMARK NO . :                         9432 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .5مجيع املواد املذكورة يف الصنف 
All goods in class 5. 

 

 ,Johnson & Johnson :باسم 
  

In the Name of : 
 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  مستوردا / تاجرا/ الذي يعمل صانعا  
 

 (New Jersey Corporation):وعنوانه
One Johnson & Johnson Plaza 
New Brunswick, New Jersey  

U. S. A.; 
Manufacturers and Merchants 

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of ميلك هذه العالمة ويدعي أنه 

  Filed : 21 / 1 / 2002 ٢٠٠٢ / ١ / ٢١: التاريخ 
 
 

BEDTIME BATH 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

Qupty, Dahleh & Associates – Law Offices 
Kharaz Center – 2nd Floor 

Yaffa St. - Ramallah 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٣٥

 TRADEMARK NO . :                         9433 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .٣مجيع املواد املذكورة يف الصنف 
All goods in class 3. 

 

 ,Johnson & Johnson :باسم 
  

In the Name of : 
 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  مستوردا / تاجرا/ الذي يعمل صانعا  
 

 (New Jersey Corporation):وعنوانه
One Johnson & Johnson Plaza 
New Brunswick, New Jersey  

U. S. A.; 
Manufacturers and Merchants 

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of ه ميلك هذه العالمة ويدعي أن

  Filed : 21 / 1 / 2002 ٢٠٠٢ / ١ / ٢١: التاريخ 
 
 

BEDTIME LOTION 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

Qupty, Dahleh & Associates – Law Offices 
Kharaz Center – 2nd Floor 

Yaffa St. - Ramallah 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٣٦

 TRADEMARK NO . :                         9434 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .5مجيع املواد املذكورة يف الصنف 
All goods in class 5. 

 

 ,Johnson & Johnson :باسم 
  

In the Name of : 
 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  مستوردا / تاجرا/ الذي يعمل صانعا  
 

 (New Jersey Corporation):وعنوانه
One Johnson & Johnson Plaza 
New Brunswick, New Jersey  

U. S. A.; 
Manufacturers and Merchants 

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of ي أنه ميلك هذه العالمة ويدع

  Filed : 21 / 1 / 2002 ٢٠٠٢ / ١ / ٢١: التاريخ 
 
 

BEDTIME LOTION 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

Qupty, Dahleh & Associates – Law Offices 
Kharaz Center – 2nd Floor 

Yaffa St. - Ramallah 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٣٧

 TRADEMARK NO . :                         9436 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 الشبس
Cheeps 

 

 .م. خ. مشركة باقة لصناعة املواد الغذائية والشبس  :باسم 
Sharekt baqh lesenet almwad algethach 

walshebs 
  

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  مستوردا / تاجرا/ الذي يعمل صانعا  
 

  قلقيلية–عزون :وعنوانه
azzon – Qalqilia  

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 22 / 1 / 2002 ٢٠٠٢ / ١ / ٢٢: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٠٩-٢٩٤٧٤٦٩:   ت– سوق شاهني – فؤاد شبيطه قلقيلية –لؤي عساف : مكتب احملاميان
Lawers loay assaf & fuad shubeta 

Qalqilia / shaheen market - t: 09-2947469 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٣٨

 TRADEMARK NO . :                         9437 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 الشبس
Cheeps 

 

 .م. خ. شركة باقة لصناعة املواد الغذائية والشبس م :باسم 
Sharekt baqh lesenet almwad algethach 

walshebs 
  

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  مستوردا / تاجرا/ الذي يعمل صانعا  
 

  قلقيلية–عزون :وعنوانه
azzon – Qalqilia  

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 22 / 1 / 2002 ٢٠٠٢ / ١ / ٢٢: التاريخ 

 
 
 

 متولي الحاج
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٠٩-٢٩٤٧٤٦٩:   ت– سوق شاهني – فؤاد شبيطه قلقيلية –لؤي عساف : مكتب احملاميان
Lawers loay assaf & fuad shubeta 

Qalqilia / shaheen market - t: 09-2947469 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٣٩

 TRADEMARK NO . :                         9438 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 16 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
  

 .ع الداخلة يف هذا الصنفاملواد التروجيية وكل البضائ، املطبوعات، الصحف، االت
Magazines, newspapers, printing, promotional materials and all goods 
included in this class. 
 

 .)م.م.ذ(شركة العوجان الصناعية  :باسم 
Aujan Industries Co. (L. L.C.) 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستوردا   / تاجر/ عمل صانعا الذي ي  
 

  ٣١٤٢١الدمام ، ٩٩٠: ب. ص:وعنوانه
 امللكة العربية السعودية

At : 
 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29 / 1 / 2001 ٢٠٠١ / ١ / ٢٩: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٤٠

 TRADEMARK NO . :                         9439 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 16 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
  

 .املواد التروجيية وكل البضائع الداخلة يف هذا الصنف، املطبوعات، الصحف، االت
Magazines, newspapers, printing, promotional materials and all goods 
included in this class. 
 

 .)م.م.ذ(شركة العوجان الصناعية  :باسم 
Aujan Industries Co. (L. L.C.) 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستوردا   / تاجر/ الذي يعمل صانعا   
 

  ٣١٤٢١الدمام ، ٩٩٠: ب. ص:وعنوانه
 امللكة العربية السعودية

At : 
 

 

  Who claims to be the proprietor there of ذه العالمة ويدعي أنه ميلك ه

  Filed : 29 / 1 / 2001 ٢٠٠١ / ١ / ٢٩: التاريخ 

 

 
 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٤١

 TRADEMARK NO . :                         9440 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 32 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
  

 . هذا الصنفكل البضائع الداخلة يف
Aِll goods included in this class. 

 

 .)م.م.ذ(شركة العوجان الصناعية  :باسم 
Aujan Industries Co. (L. L.C.) 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستوردا   / تاجر/ الذي يعمل صانعا   
 

  ٣١٤٢١الدمام ، ٩٩٠: ب. ص:وعنوانه
 ة العربية السعوديةامللك

At : 
 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29 / 1 / 2001 ٢٠٠١ / ١ / ٢٩: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .ضفة الغربيةال/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٤٢

 TRADEMARK NO . :                         9441 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 32 ) : يف الصنف 

  : In Respect of  :من اجل 
  

 .كل البضائع الداخلة يف هذا الصنف
Aِll goods included in this class. 

 

 .)م.م.ذ(شركة العوجان الصناعية  :باسم 
Aujan Industries Co. (L. L.C.) 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/Merchans / Importers   مستوردا  / تاجر/ الذي يعمل صانعا 
 

  ٣١٤٢١الدمام ، ٩٩٠: ب. ص:وعنوانه
 امللكة العربية السعودية

At : 
 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 29 / 1 / 2001 ٢٠٠١ / ١ / ٢٩: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ كرية يت ام يب اجنتسأبو غزالة للملكية الف
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٤٣

 TRADEMARK NO . :                         9442 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 32 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
  

 .كل البضائع الداخلة يف هذا الصنف
Aِll goods included in this class. 

 

 .)م.م.ذ(شركة العوجان الصناعية  :باسم 
Aujan Industries Co. (L. L.C.) 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستوردا   / تاجر/ الذي يعمل صانعا   
 

  ٣١٤٢١الدمام ، ٩٩٠: ب. ص:وعنوانه
 امللكة العربية السعودية

At : 
 

 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 29 / 1 / 2001   ٢٠٠١ / ١ / ٢٩: التاريخ 

 

 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس

Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 
West Bank. 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٤٤

TRADEMARK NO . :                         9443  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 32 )  يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

  

 .كل البضائع الداخلة يف هذا الصنف
Aِll goods included in this class. 

 

In the Name of :  م.م.ذ(شركة العوجان الصناعية(. 
Aujan Industries Co. (L. L.C.) 

 :باسم 

 
Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستوردا   / تاجر/ الذي يعمل صانعا   
 
At : 
 

  ٣١٤٢١الدمام ، ٩٩٠: ب. ص
 امللكة العربية السعودية

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 29 / 1 / 2001  ٢٠٠١ / ١ / ٢٩ : التاريخ 

 

 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس

Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 
West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٤٥

TRADEMARK NO . :                         9444  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 38 )  يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

  

 .االتصاالت السلكية والالسلكية
Wired and wireless communications. 

 

In the Name of : شركة باليستاين اون الين 
Palestine Online Co. 

 :باسم 

 
Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستوردا   / تاجر/ الذي يعمل صانعا   
 
At : 
 

  رام اهللا– عمان –عمارة بنك القاهرة 
Al Qahera – Amman Bank building  

Ramallah 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of  ميلك هذه العالمة ويدعي أنه  
Filed : 30 / 1 / 2002   ٢٠٠٢ / ١ / ٣٠: التاريخ 

 

 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 البرية/  شارع الكوثر – شركة مسار االستثمارية –احملامية لبىن مسري كاتبة 

Advocate Lubna Katbeh – MASSAR consultant company – Al kawthar 
street / Al Bireh 

 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٤٦

TRADEMARK NO . :                         9445  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 38 )  يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

  

 .االتصاالت السلكية والالسلكية
Wired and wireless communications. 

 

In the Name of : شركة باليستاين اون الين 
Palestine Online Co. 

 :باسم 

 
Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستوردا   / تاجر/ الذي يعمل صانعا   
 
At : 
 

  رام اهللا– عمان –عمارة بنك القاهرة 
Al Qahera – Amman Bank building  

Ramallah 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 30 / 1 / 2002   ٢٠٠٢ / ١ / ٣٠: التاريخ 

 

 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 البرية/  شارع الكوثر – شركة مسار االستثمارية –احملامية لبىن مسري كاتبة 

Advocate Lubna Katbeh – MASSAR consultant company – Al kawthar 
street / Al Bireh 

 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٤٧

 Trade Mark NO. :                               9447 : العالمة التجارية رقم 

 In Class:                                               ( 29 ) :   يف الصنف 

  : In respect of : من اجل 
 

 .٢٩مجيع البضائع يف الصنف 
 

 .م.خ.شركة احلياة للصناعات الغذائية م :باسم 
 ١٣٢ب . ص

  القدس-العيزرية 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  مستوردا / تاجرا/ الذي يعمل صانعا  
 

 Who claims to be the proprietors there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed :    /     / 2002 ٢٠٠٢:    /   / التاريخ 

       
 

 الضفتين
Al-Defatin 

 
 
 

   : Adress For services  عنوان التبليغ  

 احملامية رانية غوشه اجلابر
  رام اهللا– شارع يافا - الطابق الثاين -مركز اخلراز 

   ٠٢٢٩٥٨٤١٩:   فاكس–  ٠٢٢٩٥٨٤١٨: تلفون
Adv. Rania Ghosheh Al-Jaber Kharaz Center-2nd Floora St- Ramallah 

Tel: 022958418 – Fax: 022958419 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٤٨

 TRADEMARK NO . :                         9448 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 14 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
  

 .لبضائع الداخلة يف هذا الصنفوكل ا، الساعات وكل األجزاء وقطع الغيار اخلاصة مبا ذكر
Watches, parts and fittings therefore, and aِll goods included in this 
class. 

 

 : QUESTIME WATCH INDUSTRY LTD. In the Name of :باسم 

 
Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستوردا   / تاجر/ الذي يعمل صانعا   
 

  كونجهونج:وعنوانه
802A Sun Fung Centre, 88 Kwok Shui 
Road, Kwai Chung, NT, Hong Kong 

At : 
 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 24 / 1 / 2002 ٢٠٠٢ / ١ / ٢٤: التاريخ 

 
 

 
 
 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ الة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتسأبو غز
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٤٩

 TRADEMARK NO . :                         9449 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 القهوة ومماثالت القهوة
Cafee 

 

 .م. خ. شركة باقة لصناعة املواد الغذائية والشبس م :باسم 
Sharekt baqh lesenet almwad algethach 

walshebs 
  

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  الذي يعمل صانعا / تاجرا/ مستوردا 
 

  قلقيلية–عزون :وعنوانه
azzon – Qalqilia  

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

 Filed : 27 / 1 / 2002 ٢٠٠٢ / ١ / ٢٧: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  فؤاد شبيطه –لؤي عساف : مكتب احملاميان
 ٠٩-٢٩٤٧٤٦٩:   ت– سوق شاهني –قلقيلية 

Lawers loay assaf & fuad shubeta 
Qalqilia / shaheen market - t: 09-2947469 

 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٥٠

 TRADEMARK NO . :                         9450 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 

 .الصابون والعطور والزيوت األساسية ومستحضرات التنظيف
Soaps, perfumery, essential oils, consmetics. 

 

 ,Beiersdorf AG :باسم 
  

In the Name of : 
 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  مستوردا / تاجرا/ الذي يعمل صانعا  
 

 ,Unnastrasse 48:وعنوانه
D-20253 Hamburg, 

Germany 
  

At : 

 
 Who claims to be the proprietors there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 2 / 2 / 2002 ٢٠٠٢ / ٢ / ٢: التاريخ 
 

 
 

AQUA BEAUTY 
 
 
 
 

   : A dress For services  ن التبليغ   عنوا

  ، رام اهللا٧٤ب .  ص –حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A F . & R . SHEHADEH , LAW OFFICE , P.O . BOX . 74 RAMALLAH. 

 
 

  
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٥١

 TRADEMARK NO . :                         9451 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 32 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
  

مشـروبات الفاكهـة عصـائر      : املياه املعدنية والغازية واملشروبات األخرى غري الكحولية      ، البرية
 .الشراب وغريها من مستحضرات صنع املشروبات، الفاكهة

Beers; minerals and aerated waters and other non-alcoholic drinks; 
fruit juices; Syrups and other preparations for making beverages. 

 

 : MAGIC HOUSE AB In the Name of :باسم 

 
Trading as Manufacturer/Merchans / Importers    مستوردا / تاجر/ الذي يعمل صانعا  
 

 السويد:وعنوانه
Box: 1515,111 85 STOCKHOLM, Sweden 

At : 
 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 6 / 2 / 2002 ٢٠٠٢ / ٢ / ٦: التاريخ 

 
 

NEXCITE 
 
 
 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٥٢

 TRADEMARK NO . :                         9452 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 4 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : ل من اج
  

الشـموع  ، زيوت التزليق ، النفط، كريوسني، اجلازولني، زيوت الوقود ، خاصة، البترول ومشتقاته 
 .٤غاز البترول املميع يف الصنف ، املواد التزيتية، البترولية

Petroleum and its products, namely, fuel oils, gasoline, kerosene, 
naphtha, lubricating oils, Petroleum waxes, lubricating greases, 
liquefied Petroleum gas in class 4. 

 

 GULF INTERNATIONAL :باسم 
LUBRICANTS, LTD. 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/Merchans / Importers    مستوردا / تاجر/ الذي يعمل صانعا  
 

 بريمودا:وعنوانه
Cedar House, 41 Cedar Avenue, Hamilton, 

Bermuda 

At : 
 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 6 / 2 / 2002 ٢٠٠٢ / ٢ / ٦: التاريخ 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٥٣

 TRADEMARK NO . :                         9453 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 4 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
  

الشـموع  ، زيوت التزليق ، النفط، كريوسني، اجلازولني، زيوت الوقود ، خاصة، البترول ومشتقاته 
 .٤غاز البترول املميع يف الصنف ، املواد التزيتية، البترولية

Petroleum and its products, namely, fuel oils, gasoline, kerosene, 
naphtha, lubricating oils, Petroleum waxes, lubricating greases, 
liquefied Petroleum gas in class 4. 

 

 GULF INTERNATIONAL :باسم 
LUBRICANTS, LTD. 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/Merchans / Importers    مستوردا / تاجر/ الذي يعمل صانعا  
 

 بريمودا:وعنوانه
Cedar House, 41 Cedar Avenue, Hamilton, 

Bermuda 

At : 
 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 6 / 2 / 2002 ٢٠٠٢ / ٢ / ٦: التاريخ 

 
 

GULF 
 
 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ نتسأبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اج
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٥٤

 TRADEMARK NO . :                         9454 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

مواد احلمية الغذائية املعدة لالسـتعمال الطـيب وطعـام          ، املستحضرات الصيدلية والبيطرية والصحية   
مستحضـرات  ، املطهـرات ، األطفال واللزقات ومواد التضميد ومواد حشو األسنان ومشع لألسنان        

مجيعها مشـمولة يف    ، طريات ومبيدات األعشاب الضارة   مبيدات الف ، للقضاء على احلشرات الطفيلية   
 .٥الصنف 

Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances 
adapted for medical use, food for babies, plasters, materials for dressings, 
material for stopping teeth, dental wax: disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides; aِll included in this class 5. 

  

 ,BIOFARMA :باسم 
  

In the Name of : 
 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  مستوردا / تاجرا/ الذي يعمل صانعا  
 

 ,rue Garnier ,22:وعنوانه
92200 Neuilly-sur-Seine, 

France; 
Manufacturers and Merchants 

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 6 / 2 / 2002 ٢٠٠٢ / ٢ / ٦: التاريخ 
 
 

DOMANAX 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  ، رام اهللا٧٤ب .  ص –امون حم، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A F . & R . SHEHADEH , LAW OFFICE , P.O . BOX . 74 RAMALLAH. 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٥٥

 TRADEMARK NO . :                         9455 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 25 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .٢٥مجيعها مشمولة يف الصنف ، األحذية الرياضية واألحذية للباس العادي غري الرمسي
Sports footwear and footwear for casual wear;   ِ all included in class 25. 

 

 ,.adidas-Salomon AG :باسم 
  

In the Name of : 

 
 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  مستوردا / تاجرا/ الذي يعمل صانعا  
 

 ,Adi-Dassler Strasse 1-2:وعنوانه
D91074 Herzogenaurach, 

Germany 

At : 

 
 

 Who claims to be the proprietors there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 6 / 2 / 2002 ٢٠٠٢ / ٢ / ٦: التاريخ 
 
 

 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  ، رام اهللا٧٤ب .  ص –حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A F . & R . SHEHADEH , LAW OFFICE , P.O . BOX . 74 RAMALLAH. 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٥٦

 TRADEMARK NO . :                         9456 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 25 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 

 ٢٥املواد الواردة يف الصنف 
 

 : In the Name of شركة فريست شوز لالحذية العادية العامة :باسم 
 
 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  مستوردا / تاجرا/ الذي يعمل صانعا  
 

رة الشيخ  حا–اخلليل :وعنوانه  
 بالقرب من مدرسة احلاج اسحق الزعتري 

٢٢٥٠٤٧٠: تلفون  

At : 

 
 

 Who claims to be the proprietors there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 6 / 2 / 2002 ٢٠٠٢ / ٢ / ٦: التاريخ 
 
 

 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  احملامي صالح اجلنيدي – الطابق الثالث – عمارة املها –ل  شارع العد–اخلليل 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٥٧

 TRADEMARK NO . :                         9457 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

،  اللحوم احملفوظـة واملعلبـة     –مستخرجات اللحوم   ، يور الداجنة وطيور الصيد   اللحوم واألمساك والط  
اللنب وغريه من   ، األغذية احملفوظة ، اجلالتني واملربيات ، الفواكه واخلضروات احملفوظة واففة واملطهية    

 .الزيوت، البيض، وشحوم صاحلة للتغذية) زبدة ومسنة حيواين(منتجات األلبان 
Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; all kinds of jams, eggs, milk and other dairy 
products; edible oils and fats; preserves, all being goods included in class 29 

 

ودةشركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق احملد :باسم   
Omar Kassem Alesayi & Co. for 

Marketing Ltd. 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  الذي يعمل صانعا و تاجرا والذي يدعي أنه صاحبها 
 

،البغدادية، العيسائي بالزا، الطابق السادس:وعنوانه  
،٢١٤٩٢جدة ، ٨٦٨٠ب . ص، طريق املدينة  

  العربية السعوديةاململكة
6th Floor Alesayi Plaza, Baghdadiya, 

Medina Road, P.O. Box:8680, Jaddah 21492, 
Saudi Arabia 

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of ويدعون أم ميلكون هذه العالمة 

  Filed : 7 / 2 / 2002 ٢٠٠٢ / ٢ / ٧: التاريخ 

ROSSINI 
 روزيني

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ   

  وكيل تسجيل عالمات جتارية وبراءات اختراع–مكتب نادر مجيل قميصة 
  الضفة الغربية– بيت ساحور ١٨٢: ب. ص

West Bank – Nader J. Qumsieh – Trade Mark & Patent Agent 
P. O. Box: 182, Beit Sahour, West Bank 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٥٨

 TRADEMARK NO . :                         9458 : قم العالمة التجارية ر

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

، اخلبـز ، الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب    ، النب والشاي والتابيكو والساجو وما يقوم مقام النب       
،  مسـاحيق غذائيـة    –اخلمرية ومسحوق اخلبـز     ، املثلجات، والفطائر واحللويات ، والكعك، بسكويتال

 .الصلصة، اخلل، التوابل، الفلفل، اخلردل، امللح، عسل النحل والعسل األسود، الثلج، املثلجات
Coffee and tea, tapioca, sago, coffee substitutes, flour and preparations 
made from cereals, bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, ices, 
honey, treacle, yeast, baking powder, salt, mustard, pepper, vinegar, 
sauces, spices, ice all being goods included in class 30. 

 

 شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق احملدودة :باسم 
Omar Kassem Alesayi & Co. for 

Marketing Ltd. 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  الذي يعمل صانعا و تاجرا والذي يدعي أنه صاحبها 

،البغدادية، العيسائي بالزا، الطابق السادس:وعنوانه  
،٢١٤٩٢جدة ، ٨٦٨٠ب . ص، طريق املدينة  

وديةاململكة العربية السع  
6th Floor Alesayi Plaza, Baghdadiya, 

Medina Road, P.O. Box:8680, Jaddah 21492, 
Saudi Arabia 

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of ويدعون أم ميلكون هذه العالمة 

  Filed : 7 / 2 / 2002 ٢٠٠٢ / ٢ / ٧: التاريخ 

ROSSINI 
 روزيني

   : A dress For services    عنوان التبليغ 

  وكيل تسجيل عالمات جتارية وبراءات اختراع–مكتب نادر مجيل قميصة 
  الضفة الغربية– بيت ساحور ١٨٢: ب. ص

West Bank – Nader J. Qumsieh – Trade Mark & Patent Agent 
P. O. Box: 182, Beit Sahour, West Bank 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٥٩

 TRADEMARK NO . :                         9459 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

،  اللحوم احملفوظـة واملعلبـة     –مستخرجات اللحوم   ، اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور الصيد     
اللنب وغريه من   ، األغذية احملفوظة ، اجلالتني واملربيات ، وظة واففة واملطهية  الفواكه واخلضروات احملف  

 .الزيوت، البيض، وشحوم صاحلة للتغذية) زبدة ومسنة حيواين(منتجات األلبان 
Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; all kinds of jams, eggs, milk and other dairy 
products; edible oils and fats; preserves, all being goods included in class 29 

 

 شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق احملدودة :باسم 
Omar Kassem Alesayi & Co. for 

Marketing Ltd. 
  

In the Name of : 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  الذي يعمل صانعا و تاجرا والذي يدعي أنه صاحبها 
 

،البغدادية، العيسائي بالزا، الطابق السادس:وعنوانه  
،٢١٤٩٢جدة ، ٨٦٨٠ب . ص، طريق املدينة  

 اململكة العربية السعودية
6th Floor Alesayi Plaza, Baghdadiya, 

Medina Road, P.O. Box:8680, Jaddah 21492, 
Saudi Arabia 

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of ويدعون أم ميلكون هذه العالمة 

  Filed : 7 / 2 / 2002 ٢٠٠٢ / ٢ / ٧: التاريخ 

ROTANA 
 روتانه

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 راءات اختراع وكيل تسجيل عالمات جتارية وب–مكتب نادر مجيل قميصة 
  الضفة الغربية– بيت ساحور ١٨٢: ب. ص

West Bank – Nader J. Qumsieh – Trade Mark & Patent Agent 
P. O. Box: 182, Beit Sahour, West Bank 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٦٠

 TRADEMARK NO . :                         9460 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

، اخلبـز ، الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب    ، النب والشاي والتابيكو والساجو وما يقوم مقام النب       
،  مسـاحيق غذائيـة    –اخلمرية ومسحوق اخلبـز     ، املثلجات، والفطائر واحللويات ، والكعك، البسكويت
 .الصلصة، اخلل، التوابل، الفلفل، اخلردل، امللح، عسل النحل والعسل األسود،  الثلج،املثلجات

Coffee and tea, tapioca, sago, coffee substitutes, flour and preparations 
made from cereals, bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, ices, 
honey, treacle, yeast, baking powder, salt, mustard, pepper, vinegar, 
sauces, spices, ice all being goods included in class 30. 

 

 شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق احملدودة :باسم 
Omar Kassem Alesayi & Co. for 

Marketing Ltd. 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  الذي يعمل صانعا و تاجرا والذي يدعي أنه صاحبها 
 

،البغدادية، العيسائي بالزا، الطابق السادس:وعنوانه  
،٢١٤٩٢جدة ، ٨٦٨٠ب . ص، طريق املدينة  

 اململكة العربية السعودية
6th Floor Alesayi Plaza, Baghdadiya, 

Medina Road, P.O. Box:8680, Jaddah 21492, 
Saudi Arabia 

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of ويدعون أم ميلكون هذه العالمة 

  Filed : 7 / 2 / 2002 ٢٠٠٢ / ٢ / ٧: التاريخ 

ROTANA 
 روتانه

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

  وكيل تسجيل عالمات جتارية وبراءات اختراع–مكتب نادر مجيل قميصة 
  الضفة الغربية– بيت ساحور ١٨٢:  ب.ص

West Bank – Nader J. Qumsieh – Trade Mark & Patent Agent 
P. O. Box: 182, Beit Sahour, West Bank 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٦١

 TRADEMARK NO . :                         9461 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 31 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

احليوانات ، )غري واردة يف فئات أخرى    (احلاصالت الزراعية ومنتجات البساتني والغابات واحلبوب       
املـواد الغذائيـة    ، النباتات احلية والزهور الطبيعيـة    ، البذور، الفواكه واخلضروات الطازجة  ، احلية

 . شعب البرية–للحيوانات 
Agricultural-horticultural and forestry products and grains (not included 
in other classes), living animals, fresh fruits and vegetables, seeds, live 
plants and flowers, foodstuff for animals, malt. 

 

 شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق احملدودة :باسم 
Omar Kassem Alesayi & Co. for 

Marketing Ltd. 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  الذي يعمل صانعا و تاجرا والذي يدعي أنه صاحبها 
 

،البغدادية، العيسائي بالزا، الطابق السادس:وعنوانه  
،٢١٤٩٢جدة ، ٨٦٨٠ب . ص، طريق املدينة  

السعوديةاململكة العربية   
6th Floor Alesayi Plaza, Baghdadiya, 

Medina Road, P.O. Box:8680, Jaddah 21492, 
Saudi Arabia 

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of ويدعون أم ميلكون هذه العالمة 

  Filed : 7 / 2 / 2002 ٢٠٠٢ / ٢ / ٧: التاريخ 

ROTANA 
 روتانه

   : A dress For services  غ  عنوان التبلي

  وكيل تسجيل عالمات جتارية وبراءات اختراع–مكتب نادر مجيل قميصة 
  الضفة الغربية– بيت ساحور ١٨٢: ب. ص

West Bank – Nader J. Qumsieh – Trade Mark & Patent Agent 
P. O. Box: 182, Beit Sahour, West Bank 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٦٢

 TRADEMARK NO . :                         9462 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 32 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .الشراب وغريه من املستحضرات لعمل املشروبات اخلالية من الكحول، املياه املعدنية والغازية
Non-alcoholic mineral and aerated waters and other non- alcoholic drinks, 
syrups and other preparations for making non- alcoholic beverages. 

 

 شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق احملدودة :باسم 
Omar Kassem Alesayi & Co. for 

Marketing Ltd. 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  الذي يعمل صانعا و تاجرا والذي يدعي أنه صاحبها 
 

،البغدادية، العيسائي بالزا، الطابق السادس:وعنوانه  
،٢١٤٩٢جدة ، ٨٦٨٠ب . ص، طريق املدينة  

 اململكة العربية السعودية
6th Floor Alesayi Plaza, Baghdadiya, 

Medina Road, P.O. Box:8680, Jaddah 21492, 
Saudi Arabia 

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of ويدعون أم ميلكون هذه العالمة 

  Filed : 7 / 2 / 2002 ٢٠٠٢ / ٢ / ٧: التاريخ 

 

ROTANA 
 روتانه

 
   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ية وبراءات اختراع وكيل تسجيل عالمات جتار–مكتب نادر مجيل قميصة 
  الضفة الغربية– بيت ساحور ١٨٢: ب. ص

West Bank – Nader J. Qumsieh – Trade Mark & Patent Agent 
P. O. Box: 182, Beit Sahour, West Bank 

 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٦٣

 TRADEMARK NO . :                         9463 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

، الزيوت األساسية ، )لوشن(غسول الشعر   ، )كوزميتكس(مواد التجميل   ، منتجات العناية باجلمال  
 .منظفات األسنان، الصابون، العطور

Beauty products, cosmetics, hair lotion, essential oils, perfumery, soaps, 
dentifrices. 
 

 مـافـاال اس ايه :باسم 
Mavala SA 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  الذي يعمل صانعا و تاجرا والذي يدعي أنه صاحبها 
 

رو أنطوان جولبفيه، ٢:وعنوانه  
  سويسرا-جينيفا 

2, rue Antoine Jolivet 
Geneva - Switzerland 

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of ويدعون أم ميلكون هذه العالمة 

  Filed : 7 / 2 / 2002 ٢٠٠٢ / ٢ / ٧: التاريخ 

 
 

MAVALA 
 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

  وكيل تسجيل عالمات جتارية وبراءات اختراع–مكتب نادر مجيل قميصة 
  الضفة الغربية– بيت ساحور ١٨٢: ب. ص

West Bank – Nader J. Qumsieh – Trade Mark & Patent Agent 
P. O. Box: 182, Beit Sahour, West Bank 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٦٤

 TRADEMARK NO . :                         9464 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

، خلطات كعك الدونتس وعناصـرها االساسـية ومركزاـا        ، منتجات وخلطات املخابز وخصوصا الدونتس    
خلطات الـدونتس الفرنسـية وعناصـرها       ، خلطات كعك الدونتس اجلاهزة وعناصرها االساسية ومركزاا      

خلطـات اخلبـز    ، نتس املنفوخة باخلمرية وعناصرها االساسية ومركزاـا      االساسية ومركزاا وخلطات الدو   
العناصر االساسية القـراص    ، خلطات الكعك وعناصرها االساسية ومركزاا    ، وعناصرها االساسية ومركزاا  

خلطات ، خلطات ارغفة وجبات الغذاء وعناصرها االساسية ومركزاا      ، احللوى وخلطاا وعناصرها االساسية   
منتجات املخبز  ، خلطات الفطائر املدورة وعناصرها االساسية ومركزاا     ، تزا وعناصرها االساسية ومركزاا   البي

الدونتس وكعك الشوكوالته بالبنـدق     ، الكعك احمللى هاليل الشكل   ، املثلجة او الطازجة وخصوصا املعجنات    
فطائر املـدورة والعجينـة احملـالة       وعجينة الكعك والباجلز واخلبز وكعكعات البودينغ وكعكات الكرميا وال        

، والبسكويت واالرغفة وعجينة البيتزا والبسكويت القاسي اململح والقشرة اخلارجية للفطـائر والبسـكويت            
حشوات اساسها من السكر والطبقـات      ، واغطية للمآكل املخبوزة  ، سكر للدونتس ، البسكويت الرقيق اهلش  

 .موازنات اساسها من النشا ملنتجات املخبزو، العلوية للحلوى والكرميا ملنتجات املخبز

 : Dawn Foods, Inc., In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  مستوردا / تاجرا/ الذي يعمل صانعا  
 

 ,Micro Drive 2021:وعنوانه
Jackson, 

Michigan 49203, 
U.S.A. 

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of ة ويدعي أنه ميلك هذه العالم

  Filed : 12 / 2 / 2002 ٢٠٠٢ / ٢ / ١٢: التاريخ 
 

DAWN 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  ، رام اهللا٧٤ب .  ص –حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A F . & R . SHEHADEH , LAW OFFICE , P.O . BOX . 74 RAMALLAH. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٦٥

 TRADEMARK NO . :                         9465 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

، كزاـا خلطات كعك الدونتس وعناصـرها االساسـية ومر       ، منتجات وخلطات املخابز وخصوصا الدونتس    
خلطات الـدونتس الفرنسـية وعناصـرها       ، خلطات كعك الدونتس اجلاهزة وعناصرها االساسية ومركزاا      

خلطـات اخلبـز    ، االساسية ومركزاا وخلطات الدونتس املنفوخة باخلمرية وعناصرها االساسية ومركزاـا         
العناصر االساسية القـراص    ، خلطات الكعك وعناصرها االساسية ومركزاا    ، وعناصرها االساسية ومركزاا  

خلطات ، خلطات ارغفة وجبات الغذاء وعناصرها االساسية ومركزاا      ، احللوى وخلطاا وعناصرها االساسية   
منتجات املخبز  ، خلطات الفطائر املدورة وعناصرها االساسية ومركزاا     ، البيتزا وعناصرها االساسية ومركزاا   
الدونتس وكعك الشوكوالته بالبنـدق     ، الكعك احمللى هاليل الشكل   ، تاملثلجة او الطازجة وخصوصا املعجنا    

وعجينة الكعك والباجلز واخلبز وكعكعات البودينغ وكعكات الكرميا والفطائر املـدورة والعجينـة احملـالة               
، والبسكويت واالرغفة وعجينة البيتزا والبسكويت القاسي اململح والقشرة اخلارجية للفطـائر والبسـكويت            

حشوات اساسها من السكر والطبقـات      ، واغطية للمآكل املخبوزة  ، سكر للدونتس ، يت الرقيق اهلش  البسكو
 .وموازنات اساسها من النشا ملنتجات املخبز، العلوية للحلوى والكرميا ملنتجات املخبز

 : Dawn Foods, Inc., In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer مستوردا / تاجرا/ لذي يعمل صانعا ا  
 

 ,Micro Drive 2021:وعنوانه
Jackson, 

Michigan 49203, 
U.S.A. 

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 12 / 2 / 2002 ٢٠٠٢ / ٢ / ١٢: التاريخ 

 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  ، رام اهللا٧٤ب .  ص –حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A F . & R . SHEHADEH , LAW OFFICE , P.O . BOX . 74 RAMALLAH. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٦٦

 TRADEMARK NO . :                         9466 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 32 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

الشراب وخليط من البـودرة ومستحضـرات       ، املياه املعدنية والغازية ومشروبات أخرى غري كحولية      
 .أخرى لصنع املشروبات وعصري الفواكه وشراب الفواكه

Mineral and aerated waters and other non- alcoholic drinks; syrups, 
powdered mixes and other preparations for making beverages, fruit juices 
and fruit drinks. 
 

 ,.Kraft Foods Holdings, Inc :باسم 
a Delaware corporation 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  مستوردا / تاجرا/ الذي يعمل صانعا  
 

 ,Three Lakes Drive:وعنوانه
Northfield, 

Illinois 60093, 
United States of America 

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 12 / 2 / 2002 ٢٠٠٢ / ٢ / ١٢: التاريخ 
 

 
 

 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  ، رام اهللا٧٤ب .  ص –حمامون ،  شحادةعزيز وفؤاد ورجا
A F . & R . SHEHADEH , LAW OFFICE , P.O . BOX . 74 RAMALLAH. 

 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٦٧

 Trade Mark NO . :                             9467 : العالمة التجارية رقم 

  In Class:                                             ( 32 ) :   يف الصنف 

  : In respect of : جل من ا
 

الشراب ، مشروبات الفواكه وعصري الفواكه   ، املياه املعدنية والغازية واملشروبات األخرى غري كحولية      
 . املركز واملستحضرات األخرى اليت تستعمل لصنع املشروبات

Mineral and aerated waters and other non- alcoholic drinks; fruit drinks, 
and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. 
 

.إنك، تروبيكانا برودكتس :باسم   
Tropicana Products, Inc. 

 

In the Name of : 

 كصناع وجتـار     : الذين يعملون 
 

مدينة،  إيست١٣أفينيو ، ١٠٠١:وعنوانه والية فلوريدا ، برادينتون 
  األمريكيةالواليات املتحدة، ٣٣٥٠٦

1001, 13th Avenue East, Bradenron, Florida 
33506, U.S.A. 

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 14 / 2 / 2002 ٢٠٠٢ / ٢ / ١٤: التاريخ 

       
 

TROPICANA 
 

 
 

   : Adress For services  عنوان التبليغ  

  رام اهللا٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & Co. – P.O.BOX447 - RAMALLAH 

 
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٦٨

 TRADEMARK NO . :                         9468 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
  

 .ت الصيدالنية لعالج أمراض القلب واألوعية الدموية لالستعمال البشري فقطاملستحضرا
Pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular 
diseases for human use only. 

 

 : IPR Pharmaceuticals Inc. In the Name of :باسم 

 
Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستوردا   / تاجر/ الذي يعمل صانعا   
 

 بورتوريكو:وعنوانه
Sabana Gardens Industrial Park, P O Box 

1967, Carolina PR 00984, Puerto Rico 

At : 
 

 
 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 18 / 2 / 2002 ٢٠٠٢ / ٢ / ١٨: التاريخ 

       
 

CRESTOR 
 
 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٦٩

 TRADEMARK NO . :                         9469  : العالمة التجارية رقم

  In Class :                                              ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
  

 .املستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض القلب واألوعية الدموية لالستعمال البشري فقط
Pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular 
diseases for human use only. 

 

 : IPR Pharmaceuticals Inc. In the Name of :باسم 

 
Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستوردا   / تاجر/ الذي يعمل صانعا   
 

 بورتوريكو:وعنوانه
Sabana Gardens Industrial Park, P O Box 

1967, Carolina PR 00984, Puerto Rico 

At : 
 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 18 / 2 / 2002 ٢٠٠٢ / ٢ / ١٨: التاريخ 

       
 

VIBRENT 
 
 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ رية يت ام يب اجنتسأبو غزالة للملكية الفك
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٧٠

 TRADEMARK NO . :                         9470 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 16 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

، غـري الداخلـة يف األصـناف األخـرى        ، والبضائع املصنوعة من هذه املواد    ، الورق املقوى ، الورق
، األشرطة االصقة للقرطاسية او لألغراض املرتلية     ، القرطاسية، الصور، مواد جتليد الكتب  ، املطبوعات
املواد التدريسية والتعليمية   ، )ما عدا األثاث  (اآلالت الكاتبة ولوازم املكتب     ، اشي الدهان فر، مواد الفن 

ورق ، )غري الداخلة يف األصـناف األخـرى      (املواد البالستيكية املستخدمة للرزم     ، )ما عدا األجهزة  (
 .احلروف املطبعية، اللعب

Paper, cardboard, and goods made from these materials, not included in 
other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' 
materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except apparatus); 
plastic materials for packaging (not included in other classes); playing 
cards; printers' type; printing blocks. 

 

 : UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستوردا   / تاجر / الذي يعمل صانعا  
 

 مجهورية جنوب أفريقيا:وعنوانه
Unisarand, MUCKLENEUK. Pretorea. 

Gauteng. Republic of South Africa 

At : 
 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 18 / 2 / 2002 ٢٠٠٢ / ٢ / ١٨: التاريخ 
       

UNISA 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٧١

 TRADEMARK NO . :                         9471 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

مكيـاج  ، مكياج العيـون  ، خاصة الروج ، منتجات اجلمال : مياه االستحمام ، خاصة العطور ، املنتجات العطرية 
، الكرميات وغريها من مزيالت املكيـاج     ،  طالء االظافر ومزيل الطالء    ،الروج، اقنعة الوجه واجلمال  ، االساس

، مستحضرات التجميل ، الزيوت الضرورية ، صابون احلمام ، أمالح احلمام ، خاصة الشامبو ، منتجات االستحمام 
 منتجات الدبغ خاصة  ، منظفات األسنان ، كرميات بعد احلالقة  ، كرميات احلالقة ، صابون احلالقة ، كرميات الشعر 
املستحضرات غري الطبية للعناية    ، منتجات دبغ اجللد  ، كرميات الدبغ الذايت  ، الكرميات، احلليب، زيوت السوالر 

مزيـل الـروائح    ، الكرميات احملببه : ،األرجل، اليدين، الصدر، الرقبة، الشفاه، العيون، الوجه، اجلسم، باجللد
 .شخصيمنتجات التنظيف لالستعمال ال، الكريهة لالستعمال الشخصي

Perfumery product, namely perfumes and toilet water; beauty products namely 
rouge, eye shadow, base make-up, face and beauty masks, lipsticks, nail polishes 
and removers; lotions; creams and other make-up removers; toilet products 
namely shampoos, bath salts, bath and shower gels, bubble bath, toilet soaps; 
essential oils, cosmetics, hair lotions; shaving soaps. Creams and foams; after-
shave lotions and balms; dentifrice's; tanning products namely solar oils, milks,  
lotions and creams; self-tanning creams; skin tanning products; non medical 
preparations for skin, body, face, eyes, lips, neck, bust, hands, legs and foot care; 
anti-wrinkle creams; non medical vitalizing and toning lotions and creams; 
moisturizing lotions and creams; granulated creams; deodorants for personal use; 
cleaning products for personal use. 

 

 : STENDHAL SAS In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستوردا   / تاجر/ الذي يعمل صانعا   
 

 فرنسـا:وعنوانه
76 / 78, Avenue des Champs Elysees, 75008 

Paris, France 

At : 
 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 18 / 2 / 2002 ٢٠٠٢ / ٢ / ١٨: التاريخ 

STENDHAL 
   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٧٢

TRADEMARK NO . :                         9472  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 3 )   يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

مكيـاج  ، مكياج العيـون  ، خاصة الروج ، منتجات اجلمال : مياه االستحمام ، خاصة العطور ، املنتجات العطرية 
، الكرميات وغريها من مزيالت املكيـاج     ، طالء االظافر ومزيل الطالء   ، الروج، اقنعة الوجه واجلمال  ، االساس

، مستحضرات التجميل ، الزيوت الضرورية ، صابون احلمام ، أمالح احلمام ، خاصة الشامبو ، منتجات االستحمام 
منتجات الدبغ خاصة   ، منظفات األسنان ، كرميات بعد احلالقة  ، كرميات احلالقة ، صابون احلالقة ، كرميات الشعر 
املستحضرات غري الطبية للعناية    ، منتجات دبغ اجللد  ، كرميات الدبغ الذايت  ، الكرميات، احلليب، زيوت السوالر 

مزيـل الـروائح    ، الكرميات احملببه : ،األرجل، اليدين، الصدر، الرقبة، الشفاه،  العيون ،الوجه، اجلسم، باجللد
 .منتجات التنظيف لالستعمال الشخصي، الكريهة لالستعمال الشخصي

Perfumery product, namely perfumes and toilet water; beauty products namely 
rouge, eye shadow, base make-up, face and beauty masks, lipsticks, nail polishes 
and removers; lotions; creams and other make-up removers; toilet products 
namely shampoos, bath salts, bath and shower gels, bubble bath, toilet soaps; 
essential oils, cosmetics, hair lotions; shaving soaps. Creams and foams; after-
shave lotions and balms; dentifrice's; tanning products namely solar oils, milks,  
lotions and creams; self-tanning creams; skin tanning products; non medical 
preparations for skin, body, face, eyes, lips, neck, bust, hands, legs and foot care; 
anti-wrinkle creams; non medical vitalizing and toning lotions and creams; 
moisturizing lotions and creams; granulated creams; deodorants for personal use; 
cleaning products for personal use. 

 

In the Name of : PARFUMS TED LAPIDUS SAS  باسم: 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستوردا   / تاجر/ الذي يعمل صانعا   
 

At : 
 

 فرنسـا
76 / 78, Avenue des Champs Elysees, 75008 

Paris, France 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 18 / 2 / 2002   ٢٠٠٢ / ٢ / ١٨: التاريخ 

CREATION 
 A dress For services :     عنوان التبليغ 

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٧٣

TRADEMARK NO . :                         9473  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 3 )   يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

مكيـاج  ، مكياج العيـون  ، خاصة الروج ، منتجات اجلمال : مياه االستحمام ، خاصة العطور ، املنتجات العطرية 
، الكرميات وغريها من مزيالت املكيـاج     ، طالء االظافر ومزيل الطالء   ، الروج، الوجه واجلمال اقنعة  ، االساس

، مستحضرات التجميل ، الزيوت الضرورية ، صابون احلمام ، أمالح احلمام ، خاصة الشامبو ، منتجات االستحمام 
منتجات الدبغ خاصة   ، انمنظفات األسن ، كرميات بعد احلالقة  ، كرميات احلالقة ، صابون احلالقة ، كرميات الشعر 
املستحضرات غري الطبية للعناية    ، منتجات دبغ اجللد  ، كرميات الدبغ الذايت  ، الكرميات، احلليب، زيوت السوالر 

مزيـل الـروائح    ، الكرميات احملببه : ،األرجل، اليدين، الصدر، الرقبة، الشفاه، العيون، الوجه، اجلسم، باجللد
 . التنظيف لالستعمال الشخصيمنتجات، الكريهة لالستعمال الشخصي

Perfumery product, namely perfumes and toilet water; beauty products namely 
rouge, eye shadow, base make-up, face and beauty masks, lipsticks, nail polishes 
and removers; lotions; creams and other make-up removers; toilet products 
namely shampoos, bath salts, bath and shower gels, bubble bath, toilet soaps; 
essential oils, cosmetics, hair lotions; shaving soaps. Creams and foams; after-
shave lotions and balms; dentifrice's; tanning products namely solar oils, milks,  
lotions and creams; self-tanning creams; skin tanning products; non medical 
preparations for skin, body, face, eyes, lips, neck, bust, hands, legs and foot care; 
anti-wrinkle creams; non medical vitalizing and toning lotions and creams; 
moisturizing lotions and creams; granulated creams; deodorants for personal use; 
cleaning products for personal use. 

 

In the Name of : INSTITUT JEANNE PIAUBERT SAS  باسم: 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستوردا   / تاجر/ الذي يعمل صانعا   
 

At : 
 

 فرنسـا
76 / 78, Avenue des Champs Elysees, 75008 

Paris, France 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 18 / 2 / 2002   ٢٠٠٢ / ٢ / ١٨: التاريخ 

JEANNE PIAUBERT 
 A dress For services :     عنوان التبليغ 

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/  اجنتسأبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٧٤

TRADEMARK NO . :                         9474  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 42 )  يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

 

 برامج احلاسبات االلكترونية
Computer Software 

 
In the Name of : شركة بيسان 

Bisan Company 
 :باسم 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستوردا   / تاجر/ الذي يعمل صانعا   
 

At : 
 

  رام اهللا– ٥٣٠. ب. ص
P. O. Box 350  

Bisan Company 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 26 / 2 / 2002   ٢٠٠٢ / ٢ / ٢٦: التاريخ 

  

 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
  ٥٣٠. ب.   ص– رام اهللا –بيسان 

Bisan – Ramallah – P. O. Box 530 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٧٥

TRADEMARK NO . :                         9475  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 5 )   يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

 .٥مجيعها مشمولة يف الصنف ، منتجات صيدلية للجهاز العصيب املركزي
Pharmaceutical, products for the central nervous system; all included in 
this class 5. 

 

In the Name of : BIOFARMA, 
  

 :باسم 
 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  مستوردا / تاجرا/ الذي يعمل صانعا  
 

At : 22, rue Garnier, 
92200 Neuilly-sur-Seine, 

France; 
Manufacturers and Merchants 

:وعنوانه

 
 

Who claims to be the proprietors there of  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 27 / 2 / 2002   ٢٠٠٢ / ٢ / ٢٧: التاريخ 

 
 

DOMANIR 
 
 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ  
  ، رام اهللا٧٤ ب.  ص –حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة

A F . & R . SHEHADEH , LAW OFFICE , P.O . BOX . 74 RAMALLAH. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٧٦

TRADEMARK NO . :                         9476  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 32 )  يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

  

، عصـري الفواكـه أو اخلضـار      ، )مياه معدنية أو غري معدنيـة     (املياه الساكنة أو احملتوية على الصودا       
مستخلصـات  ، حماليل الشراب ، مستحضرات صنع الشراب  ، )مشروبات(املستخلصات  ، الليمونادة

 .خمر اللبيناملشروبات غري الكحولية احملتوية على عوامل الت، الفواكه أو اخلضار اخلالية من الكحول
Still or sparkling water (mineral or non mineral) fruit or vegetable 
juices, fruit or vegetable drinks, lemonades, sodas, sorbet drinks, drink 
preparations, syrups for drinks, alcohol-free fruit or vegetable extracts,  
alcohol-free drinks comprising lactic fermenting agents. 

 
In the Name of : SOCIETE ANONYME DES EAUX 

MINERALES D'EVIAN 
 :باسم 

 
Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستوردا   / تاجر/ الذي يعمل صانعا   
 
At : 
 

 فرنسـا
22, avenue des Sources, 74500 Evian, 

France 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 28 / 2 / 2002   ٢٠٠٢ / ٢ / ٢٨: التاريخ 

 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس

Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 
West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٧٧

 Trade Mark NO. :                               9477 : العالمة التجارية رقم 

  In Class:                                               ( 5 ) :   يف الصنف 

  : In respect of : من اجل 
 

 .٥مجيع البضائع يف الصنف 
All goods in class 5. 

 

 : WYETH In the Name of :باسم 

 
Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  مستوردا / تاجرا/ الذي يعمل صانعا  
 

 Five Giralda (Delaware Corporation):وعنوانه
Farms Madison, New Jersey 07940-0874 

USA 

At : 
 

 
 Who claims to be the proprietors there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 28 / 2 / 2002 ٢٠٠٢ / ٢ / ٢٨:  لتاريخ ا

       

 
 
 

   : Adress For services  عنوان التبليغ  

 احملامية رانية غوشه اجلابر
  رام اهللا– شارع يافا - الطابق الثاين -مركز اخلراز 

Adv. Rania Ghosheh Al-Jaber 
 Kharaz Center-2nd Floora St- Ramallah 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٧٨

 Trade Mark NO. :                               9478 : التجارية رقم العالمة 

 In Class:                                               ( 34 ) :   يف الصنف 

  : In respect of : من اجل 
 

 .٣٤مجيع البضائع يف الصنف 
All goods in class 34. 

 

 : R.J. Reynolds Tabacco Company In the Name of :باسم 

 
Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  مستوردا / تاجرا/ الذي يعمل صانعا  
 

 (New Jersey Corporation):وعنوانه
401 North Main Street 

Winston-Salem, North Carolina 
USA 

Manufacturers and Merchants 

At : 

 
 Who claims to be the proprietors there of مة ويدعي أنه ميلك هذه العال

  Filed : 28 / 2 / 2002 ٢٠٠٢ / ٢ / ٢٨:  التاريخ 

      
 

RJR 
 
 
 

   : Adress For services  عنوان التبليغ  

 احملامية رانية غوشه اجلابر
  رام اهللا– شارع يافا - الطابق الثاين -مركز اخلراز 

Adv. Rania Ghosheh Al-Jaber 
 Kharaz Center-2nd Floora St- Ramallah 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٧٩

 TRADEMARK NO . :                         9479 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

الزيـوت  ،  مزيالت الروائح الكريهة لالستعمال الشخصي     ،األغراض املستخدمة لالستحمام  ، العطور
احلليب املنظف ألغراض   ، الصابون: الزيوت املستخدمة ألغراض اجلمال   ، املفيدة لالستعمال الشخصي  

مستحضرات اجلمال للعناية ، مزيالت املكياج، مستحضرات املكياج، مستحضرات اجلمال: االستحمام
األقالم املسـتخدمة ألغـراض     ، أقنعة اجلمال ،  أدوات اجلمال  أطقم، للتشميس، لالستحمام، بالبشرة
كرميات الشعر واملستحضرات غري الطبيـة للعنايـة        ، أقالم الشفاه ، طالء األظافر ، امحر الوجه ، اجلمال
 .معاجني احلالقة، مستحضرات احلالقة، الشامبو، بالشعر

Perfumes, eau de toilette, deodorants for personal use; essential oils for 
personal use; oils for cosmetic purposes; soaps; cleansing milk for toilet 
purposes; cosmetic; make-up preparations; make-up removing preparations; 
cosmetic preparations for skin care, for cellulite reduction, for the bath, for 
sun-tanning; cosmetic kits; beauty masks; pencils for cosmetic purposes; 
blush; nail polish. Lipsticks; hair lotions and non medicated preparations for 
hair care; shampoos; shaving preparations, shaving soaps. 

 

 : AUTUMNPAPER LIMITED  In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستوردا   / تاجر/ الذي يعمل صانعا   
 

 اجنلترا:وعنوانه
Pickfords Wharf, Clink /street, London 

ES1 9DG, England 

At : 
 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 6 / 3 / 2002 ٢٠٠٢ / ٣ / ٦: التاريخ 

ALEXANDER McQUEEN 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٨٠

 TRADEMARK NO . :                         9480 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .املستحضرات واملواد الصيدلية
Pharmaceutical preparations and substances. 

 

 , .Solvay Pharmaceuticals B. V :باسم 
 

In the Name of : 
 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  مستوردا / تاجرا/ الذي يعمل صانعا  
 

 ,C.J. Van Houtenlaan 36:وعنوانه
Weesp 1381, 

The Netherlands 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of  العالمة ويدعي أنه ميلك هذه

  Filed : 6 / 3 / 2002 ٢٠٠٢ / ٣ / ٦: التاريخ 
 
 

FEMOSTON 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  ، رام اهللا٧٤ب .  ص –حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A F . & R . SHEHADEH , LAW OFFICE , P.O . BOX . 74 RAMALLAH. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٨١

 TRADEMARK NO . :                         9481 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .٣٠مجيع البضائع املشمولة يف الصنف 
All goods included in class 30. 

 

 ,.PepsiCo, Inc :باسم 
(North Carolina corporation)  

  

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  مستوردا / تاجرا/ الذي يعمل صانعا  
 

 ,Anderson Hill Road 700:وعنوانه
Purchase, 

New York 10577, 
U. S. A. 

Manufacturers & Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 6 / 3 / 2002 ٢٠٠٢ / ٣ / ٦: التاريخ 
 
 

 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  ، رام اهللا٧٤ب .  ص –حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A F . & R . SHEHADEH , LAW OFFICE , P.O . BOX . 74 RAMALLAH. 

 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٨٢

 TRADEMARK NO . :                         9482 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .٣٠مجيع البضائع املشمولة يف الصنف 
All goods included in class 30. 

 

 ,.PepsiCo, Inc :باسم 
(North Carolina corporation)  

  

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  مستوردا / تاجرا/ الذي يعمل صانعا  
 

 ,Anderson Hill Road 700:وعنوانه
Purchase, 

New York 10577, 
U. S. A. 

Manufacturers & Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 6 / 3 / 2002 ٢٠٠٢ / ٣ / ٦: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  ، رام اهللا٧٤ب .  ص –حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A F . & R . SHEHADEH , LAW OFFICE , P.O . BOX . 74 RAMALLAH. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٨٣

 TRADEMARK NO . :                         9483 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 34 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .٣٤مجيع البضائع املشمولة يف الصنف 
All goods included in class 34. 

 

 The Israel Cigarette Company (I.C.C.) :باسم 
Limited, 

an Israeli Company 
  

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  مستوردا / تاجرا/ الذي يعمل صانعا  
 

 ,Martin Gahal Street 9:وعنوانه
Petach Tikva 49512, 

Israel; 
Manufacturers & Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 6 / 3 / 2002 ٢٠٠٢ / ٣ / ٦: التاريخ 

 

 اجــإم
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  ، رام اهللا٧٤ب .  ص –حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A F . & R . SHEHADEH , LAW OFFICE , P.O . BOX . 74 RAMALLAH. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٨٤

 TRADEMARK NO . :                         9484 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 34 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .٣٤يع البضائع املشمولة يف الصنف مج
All goods included in class 34. 

 

 The Israel Cigarette Company (I.C.C.) :باسم 
Limited, 

an Israeli Company 
  

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  مستوردا / تاجرا/ الذي يعمل صانعا  
 

 ,Martin Gahal Street 9:وعنوانه
Petach Tikva 49512, 

Israel; 
Manufacturers & Merchants 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 6 / 3 / 2002 ٢٠٠٢ / ٣ / ٦: التاريخ 

 
 

IMAGE 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  ، رام اهللا٧٤ب .  ص –حمامون ، وفؤاد ورجا شحادةعزيز 
A F . & R . SHEHADEH , LAW OFFICE , P.O . BOX . 74 RAMALLAH. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٨٥

 TRADEMARK NO . :                         9485 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .٣٠كافة البضائع يف الصنف 
All kinds of Article 30. 

 

 شركة املوقت التجارية الصناعية :باسم 
 املسامهة اخلصوصية احملدودة

Almuaqet Commercial and Industrial 
Company L.T.D  

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  الذي يعمل صانعا / تاجرا/ مستوردا 
 

  الشارع الرئيس –بري نباال :وعنوانه
 عمارة شركة النبايل

Beir NbalaA Main st Nabali .Co. Bld. 
TEL 052608507 - 6264823  

At : 

 

 ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
 شركة املوقت التجارية الصناعية
 املسامهة اخلصوصية احملدودة

Who claims to be the proprietor there of  
Almuaqet Commercial and Industrial 
Company L.T.D  

  Filed : 9 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٩: التاريخ 

 
 

 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  ٢٩٦٦٠٨٢ عمارة زيادة  – رام اهللا –مكتب احملامي نظمي أبو ميزر 
Advocate Nazmi abu maizer. Zeiada Bld. 2966082 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٨٦

 TRADEMARK NO . :                         9486 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ارات
Spices 

 

رية الصناعيةشركة املوقت التجا :باسم   
 املسامهة اخلصوصية احملدودة

Almuaqet Commercial and Industrial 
Company L.T.D  

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  الذي يعمل صانعا / تاجرا/ مستوردا 
 

 رام اهللا:وعنوانه
Rammalleh  

At : 

 

 ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
 كة املوقت التجارية الصناعيةشر

 املسامهة اخلصوصية احملدودة

Who claims to be the proprietor there of  
Almuaqet Commercial and Industrial 
Company L.T.D  

  Filed : 9 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٩: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  ٢٩٦٦٠٨٢ عمارة زيادة  – رام اهللا –ظمي أبو ميزر مكتب احملامي ن
Advocate Nazmi abu maizer. Zeiada Bld. 2966082 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٨٧

 TRADEMARK NO . :                         9487 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

، عطور الرش املسـتخدمة للمـراحيض     ، العطور، خاصة: مستحضرات املراحيض واالستحمام غري الطبية    
منعمـات الشـعر    ، الشـامبو ، منظـف اجلسـم   ، اجلل املستخدم لالستخمام  ، منظفات الوجه ، الصابون

، ل الشخصـي  مزيالت العرق والروائح الكريهـة لالسـتعما      ، واملستحضرات غري الطبية اخلاصة للشعر    
، كـرمي احلالقـة  ، مسحوق اجلسم والطلـق   ، زيوت االستحمام ، الزيوت املفيدة ، مرطبات الوجه واجلسم  

مـزيج أوراق   ، املستحضرات املستخدمة للوقاية مـن الشـمس      ، واملرمهات العطرية ، كرميات بعد احلالقة  
 .األكياس املعطرة ومعطرات الغرف، الورد

Non-medicated toilet and bath preparations namely, parfum, eau de parfum, 
spray, eau de toilette, eau de toilette spray, soaps, facial scrubs, shower gel, 
body wash, shampoos, conditioners and non-medicated preparations for the 
hair, antiperspirants and deodorants for personal use, face and body 
moisturizers, essential oils, bath oil, body powder and talc, shave creams, after-
shave lotions and balms, suncare preparations, potpourri, sachets and room 
fragrances. 
 

 .Unilever Cosmetics International S. A :باسم 
   

In the Name of : 
 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  مستوردا / تاجرا/ الذي يعمل صانعا  
 

 سويسرا:وعنوانه
Rue de Lyon 87, Geneva 1203, Switzerland 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 17 / 3 / 2002 ٢٠٠٢ / ٣ / ١٧: التاريخ 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٨٨

 TRADEMARK NO . :                         9488 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

،  عطور الرش املسـتخدمة للمـراحيض      ،العطور، خاصة: مستحضرات املراحيض واالستحمام غري الطبية    
منعمـات الشـعر    ، الشـامبو ، منظـف اجلسـم   ، اجلل املستخدم لالستخمام  ، منظفات الوجه ، الصابون

، مزيالت العرق والروائح الكريهـة لالسـتعمال الشخصـي        ، واملستحضرات غري الطبية اخلاصة للشعر    
، كـرمي احلالقـة  ،  اجلسم والطلـق   مسحوق، زيوت االستحمام ، الزيوت املفيدة ، مرطبات الوجه واجلسم  

مـزيج أوراق   ، املستحضرات املستخدمة للوقاية مـن الشـمس      ، واملرمهات العطرية ، كرميات بعد احلالقة  
 .األكياس املعطرة ومعطرات الغرف، الورد

Non-medicated toilet and bath preparations namely, parfum, eau de parfum, 
spray, eau de toilette, eau de toilette spray, soaps, facial scrubs, shower gel, 
body wash, shampoos, conditioners and non-medicated preparations for the 
hair, antiperspirants and deodorants for personal use, face and body 
moisturizers, essential oils, bath oil, body powder and talc, shave creams, after-
shave lotions and balms, suncare preparations, potpourri, sachets and room 
fragrances. 
 

 .Unilever Cosmetics International S. A :باسم 
   

In the Name of : 
 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  مستوردا / تاجرا/ الذي يعمل صانعا  
 

 سويسرا:وعنوانه
Rue de Lyon 87, Geneva 1203, Switzerland 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 17 / 3 / 2002 ٢٠٠٢ / ٣ / ١٧: التاريخ 

 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٨٩

 TRADEMARK NO . :                         9490 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 32 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

عصري ، املياه املعدنية والغازية  ، باتاملشروبات غري الكحولية ومستحضرات لصنع مثل هذه املشرو       
 .عصري الليمون احمللى، شراب غازي، الشراب واملركزات لصنع املشروبات غري الكحولية، الفواكه

Non-alcoholic drinks and preparations for making such drinks; mineral 
and aerated water; fruit juices; syrups and concentrates for making non-
alcoholic beverages; ginger ale; lemonades. 

 

 : Schweppes International Limited,  In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  مستوردا / تاجرا/ الذي يعمل صانعا  
 

 ,Berkeley Square 25:وعنوانه
London, 

W1X 6HT 
England 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of يدعي أنه ميلك هذه العالمة و

  Filed : 19 / 3 / 2002 ٢٠٠٢ / ٣ / ١٩: التاريخ 

 

 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  ، رام اهللا٧٤ب .  ص –حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A F . & R . SHEHADEH , LAW OFFICE , P.O . BOX . 74 RAMALLAH. 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٩٠

 TRADEMARK NO . :                         9491 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 38 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

ر الوصول إىل املعلومات حول املنتجات      خدمات االتصال الالسلكي اليت توف    ، االتصاالت الالسلكية 
وبـرامج  ) مبا فيها صـفحات الـوب     (ايصال املعلومات   ، املالية واملعلومات واخلدمات واملعامالت   

توفري الوصول والربط الالسـلكي اىل بيانـات احلاسـوب    ، احلاسوب واية بيانات أخرى السلكيا    
، سـوب أو بالوسـائل االلكترونيـة      خدمات لتحويل وتقدمي املعلومات عن طريق احلا      ، واالنترنت

مجيع اخلـدمات   ، خدمات االتصال بشبكات االنترنت   ، خدمات االتصاالت بالوسائل الاللكترونية   
اخلـدمات املصـرفية    ، املذكورة اعاله املتعلقة بالتمويل والسمسرة واألعمال املصرفية واالستثمار       

 .اخلدمات اهلاتفية لألعمال املصرفية والتأمني، االلكترونية
 

 ,HSBC Holdings plc :باسم 
(a British company) 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  مستوردا / تاجرا/ الذي يعمل صانعا  
 

 ,Lower Thames Street 10:وعنوانه
London EC3R 6AB, 

United Kingdom 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 19 / 3 / 2002 ٢٠٠٢ / ٣ / ١٩: التاريخ 
 

HSBC AMANAH 
 

 اتش اس بي سي امانه
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  ، رام اهللا٧٤ب .  ص –حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A F . & R . SHEHADEH , LAW OFFICE , P.O . BOX . 74 RAMALLAH. 

 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٩١

 TRADEMARK NO . :                         9492 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 36 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

اخلدمات املصرفية بواسـطة    ، لكترونيةاخلدمات املصرفية اإل  ، خدمات حسابات التوفري  ، اخلدمات املصرفية 
البطاقة البنكية وبطاقة االئتمان وبطاقة املـدين       ، إدارة الدفعات ، خدمات تسوية الشيكات  ، اهلاتف النقال 

ترتيـب  ، وكالة مجع الديون ودفعها واخلدمات االستشارية والسمسرة      ، وخدمات بطاقة الدفع اإللكترونية   
خـدمات فـتح    ، متويـل القـروض   ، أقراص على الرهونـات   ، وتوفري القروض والرهونات والضمانات   

خـدمات  ، خدمات حتويل األموال  ، خدمات طلب األموال  ، خدمات تبديل األموال وحتويلها   ، االعتمادات
خدمات إدارة صـندوق    ، خدمات التقاعد ، خدمات توفري الشيكات السياحية   ، التعامل بالعمالت األجنبية  

خـدمات  ، خدمات حتويـل الصـندوق    ، دمات إدارة الصندوق  خ، خدمات التقاعد الشخصي  ، التقاعد
خدمات استثمار رأس   ، االستثمارات املالية ، خدمات االستثمار ، خدمات األمانة ، خدمات املؤمتنني ، االئتمان
، خدمات مسسرة األوراق املالية   ، خدمات إدارة االستثمار  ، تقدمي نصائح خبصوص االستثمار واحلماية    ، املال

خـدمات  ، خدمات التأمني ، تقدير األسهم ، ضمان األسهم ، الضمانات والتجارة والتوزيع  مسسرة األسهم و  
خدمات شراء  ، خدمات تقدمي النصائح املالية   ، اخلدمات املالية ، خدمات محاية خسارة الدخل   ، مسسرة التأمني 

 جبميـع   خدمات معلوماتية واستشارية تتعلـق او ختـتص       ، خدمات إدارة األمالك  ، وبيع اإلدارة والتقدير  
مجيع اخلدمات املذكورة أعاله وتشمل اخلدمات      ، مجيع اخلدمات املذكورة أعاله   ، اخلدمات املذكورة أعاله  

 .املتوفرة عن طريق شبكة اإلنترنت وبواسطة خدمات احلاسوب املتصلة واحلوارية
 ,HSBC Holdings plc :باسم 

(a British company) 
In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  مستوردا / تاجرا/ الذي يعمل صانعا  
 

 ,Lower Thames Street 10:وعنوانه
London EC3R 6AB, 

United Kingdom 

At : 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 19 / 3 / 2002 ٢٠٠٢ / ٣ / ١٩: التاريخ 

HSBC AMANAH 
 اتش اس بي سي امانه

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  ، رام اهللا٧٤ب .  ص –حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A F . & R . SHEHADEH , LAW OFFICE , P.O . BOX . 74 RAMALLAH. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٩٢

 TRADEMARK NO . :                         9493 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 32 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

الشـراب  ، شراب الفواكه وعصـري الفواكـه     ، املياه املعدنية والغازية ومشروبات أخرى غري كحولية      
 . ٣٢ف مجيعها مشمولة يف الصن، واملركزات ومستحضرات أخرى لصنع املشروبات

Mineral and aerated waters and other non- alcoholic drinks; fruit drinks 
and fruit juices; syrups, concentrates and other preparations for making 
beverages; all included in class 32. 
 

 ,.PepsiCo, Inc :باسم 
North Carolina Corporation 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  مستوردا / تاجرا/ الذي يعمل صانعا  
 

 ,Anderson Hill Road 700:وعنوانه
Purchase, 

New York 10577, 
U. S. A. 

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 19 / 3 / 2002 ٢٠٠٢ / ٣ / ١٩: التاريخ 
 

 

AQUAFINA 
 
 

 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  ، رام اهللا٧٤ب .  ص –حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A F . & R . SHEHADEH , LAW OFFICE , P.O . BOX . 74 RAMALLAH. 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٩٣

 Trade Mark NO. :                               9494 : العالمة التجارية رقم 

  In Class:                                               ( 3 ) :   يف الصنف 

  : In respect of : من اجل 
 

 .٣مجيع املواد املذكورة يف الصنف 
All goods in class 3. 

 

 .Schering-Plough HealthCare Products, Inc :باسم 
  

In the Name of : 
 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  الذي يعمل صانعا / تاجرا/ مستوردا 
 

 (New Jersey Corporation):وعنوانه
3030 Jackson Avenue 

Memphis, Tennessee, 38151 
USA 

Manufacturers and Merchants 

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed :    /     / 2002 ٢٠٠٢:   /    / التاريخ 
 

 
 

   : Adress For services  عنوان التبليغ  

 احملامية رانية غوشه اجلابر
  رام اهللا– شارع يافا - الطابق الثاين -مركز اخلراز 

Adv. Rania Ghosheh Al-Jaber 
 Kharaz Center-2nd Floora St- Ramallah 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٩٤

 TRADEMARK NO . :                         9495 : مة التجارية رقم العال

 In Class :                                              ( 34 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .السجائر والتبغ ومنتجات التبغ ولوازم املدخنني والوالعات والكربيت
Cigarettes, tobacco, tobacco products, smokers' articles, lighters, matches. 

 

 : British American Tobacco (Brands) Inc., In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستوردا   / تاجر/ الذي يعمل صانعا   
 

 ,South Fourth Avenue, Suite 1800 410:وعنوانه
Louisville, Kentucky 40202, United States 

of America 

At : 
 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 23 / 3 / 2002 ٢٠٠٢ / ٣ / ٢٣: التاريخ 

KENT 
   : A dress For services عنوان التبليغ  

  ، رام اهللا٧٤ب  .  ص–حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A F . & R . SHEHADEH , LAW OFFICE , P.O . BOX . 74 RAMALLAH. 

 

 TRADEMARK NO . :                         9496 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 42 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .كل اخلدمات الداخلة يف هذا الصنف
All services included in this class. 
 

 Licensing Executives Society :باسم 
(U.S.A. and Canada), Inc. 

In the Name of : 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستوردا   / تاجر/ الذي يعمل صانعا   
 

 دة األمريكيةالواليات املتح:وعنوانه
1800 Diagonal Road, Suite 280, Alexandria, 

Virginia 22314, U.S.A. 

At : 
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٩٥

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 23 / 3 / 2002 ٢٠٠٢ / ٣ / ٢٣: التاريخ 

LES 
   : A dress For services عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتسأبو 
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 
 

 TRADEMARK NO . :                         9497 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

، الصابون، عطور الرش املستخدمة للمراحيض   ، خاصة العطور : مستحضرات املراحيض واالستحمام غري الطبية    
 غـري   منعمات الشعر واملستحضـرات   ، الشامبو، منظف اجلسم ، اجلل املستخدم لالستحمام  ، منظفات  الوجه  

، مرطبـات الوجـه واجلسـم     ، مزيالت العرق والروائح الكريهة لالستعمال الشخصي     ، الطبية اخلاصة للشعر  
واملرمهات ، كرميات بعد احلالقة  ، كرميات احلالقة ، مسحوق اجلسم والطلق  ، زيوت االستحمام ، الزيوت املفيدة 

 . األكياس املعطرة ومعطرات الغرف، دمزيج أوراق الور، املستحضرات املستخدمة للوقاية من الشمس، العطرية
 

 : Unilever Cosmetics International S.A. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستوردا   / تاجر/ الذي يعمل صانعا   
 

 سويسرا:وعنوانه
Rue de Lyon 87, Geneva 1203, Switzerland

At : 
 

 

  Who claims to be the proprietor there of لك هذه العالمة ويدعي أنه مي

  Filed : 24 / 3 / 2002 ٢٠٠٢ / ٣ / ٢٤: التاريخ 

 
   : A dress For services عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب/ أبو غزالة للملكية الفكرية يت ام يب اجنتس
Abu-Ghazaleh lntellectual Property TMP Agents/ P.O.Box: 3800 Al-Birah/ The 

West Bank. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٩٦

 TRADEMARK NO . :                         9498 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

. االعـتالل أو اهلـذيان    ، للمعاجلة املثليـة  ، غذائية، صحية، بيطرية، دالنيةصي، مستحضرات ومواد طبية  
مستحضرات ومواد لعالج سلس الرباز واحلكة      . مستحضرات ومواد لعالج الباسور والتشققات الشرجية     

مشـروبات  ، مناديل طبيـة  ، دهون وزيوت طبية  ، إضافات معدنية ، إضافات غذائية ، فيتامينات. الشرجية
مفـاعالت  ، لفافات واللزقات للجروح  ، ضمادات ومواد للتضميد  ، موانع للعفن ،  معقمات ،وأطعمة طبية 

 .واطقم للتشخيص ومواد صحية
 

فارما ايه جي. ايه. ال. اس :باسم   
S.L.A. Pharma GA 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer صاحبها الذي يعمل صانعا و تاجرا والذي يدعي أنه  

  ايه٨٧اوريستالستراسيه :وعنوانه
  سويسرا- سي اتش ليستال – ٤٤١٠، بوستفاتش

Oristalstrasse 87a - Postfach 
CH-4410 Liestal - Switzerland 

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of ويدعون أم ميلكون هذه العالمة 

  Filed : 25 / 3 / 2002 ٢٠٠٢ / ٣ / ٢٥: التاريخ 

INCOSTOP 
   : A dress For services  عنوان التبليغ  

  وكيل تسجيل عالمات جتارية وبراءات اختراع–مكتب نادر مجيل قميصة 
  الضفة الغربية– بيت ساحور ١٨٢: ب. ص

West Bank – Nader J. Qumsieh – Trade Mark & Patent Agent 
P. O. Box: 182, Beit Sahour, West Bank 

 
 TRADEMARK NO . :                         9499 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 35 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٩٧

 املعارض لألغراض   تنظيم، إدارة األعمال واالستشارات التجارية   ، ترتيب واجهات العرض  ، اإلعالنات
وكـاالت االسـترياد    ، تنظيم املعارض ألغـراض التقنيـة     ، إدارة أعمال الفنادق  ، التجارية واإلعالن 

تنظـيم وإدخـال    ، استشـارات اإلدارة الشخصـية    ، )من أجل اآلخرين  (ترويج املبيعات   ، والتصدير
 .املعلومات يف قواعد بيانات احلاسوب

 هاير جروب كوربوريشن :باسم 
HAIER GROUP CORPORATION 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  الذي يعمل صانعا و تاجرا والذي يدعي أنه صاحبها 
،تيك اندستريال زون-هاي، هاير رود، هاير اندستريال بارك:وعنوانه  

،٢٦٦١٠١شانغدونغ بروفينس ، كنغداو  
 مجهورية الصني الشعبية

Haier Industrial Park, Haier Road, Hi-tech 
Industrial Zone, 

Qingdao, Shandong Provice 266101 
The People's Republic of China 

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of ويدعون أم ميلكون هذه العالمة 

  Filed : 25 / 3 / 2002 ٢٠٠٢ / ٣ / ٢٥: التاريخ 

 
   : A dress For services  بليغ  عنوان الت

  وكيل تسجيل عالمات جتارية وبراءات اختراع–مكتب نادر مجيل قميصة 
  الضفة الغربية– بيت ساحور ١٨٢: ب. ص

West Bank – Nader J. Qumsieh – Trade Mark & Patent Agent 
P. O. Box: 182, Beit Sahour, West Bank 

 

 TRADEMARK NO . :                         9500 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 16 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

الالفتـات  ، لوحات اإلعالن املصنوعة من الورق أو الكرتون      ، )قرطاسية(ورق النسخ   ، ورق الطباعة 
ملصـقات  ، ورق الكتابة القياسـي   ، الروزنامات، دفاتر املالحظات ، و الكرتون املصنوعة من الورق أ   

 .صناديق الورق، النشرات التمهيدية، اإلعالن

 هاير جروب كوربوريشن :باسم 
HAIER GROUP CORPORATION 

In the Name of : 

 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٩٨

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  يدعي أنه صاحبها الذي يعمل صانعا و تاجرا والذي  

،تيك اندستريال زون-هاي، هاير رود، هاير اندستريال بارك:وعنوانه  
،٢٦٦١٠١شانغدونغ بروفينس ، كنغداو  

 مجهورية الصني الشعبية
Haier Industrial Park, Haier Road, Hi-tech 

Industrial Zone, 
Qingdao, Shandong Provice 266101 

The People's Republic of China 

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of ويدعون أم ميلكون هذه العالمة 

  Filed : 25 / 3 / 2002 ٢٠٠٢ / ٣ / ٢٥: التاريخ 
 

 
   : A dress For services  عنوان التبليغ  

  وكيل تسجيل عالمات جتارية وبراءات اختراع–مكتب نادر مجيل قميصة 
  الضفة الغربية– ساحور  بيت١٨٢: ب. ص

West Bank – Nader J. Qumsieh – Trade Mark & Patent Agent 
P. O. Box: 182, Beit Sahour, West Bank 

 

 TRADEMARK NO . :                         9501 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 صحون القطه ومعداا
Satellite and its equipment 

 

 شركة مسارات للتجهيزات الفضائية :باسم 
 املسامهة اخلصوصية احملدودة

Smart satellite equipment Company L.t.d 

In the Name of : 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  الذي يعمل صانعا / تاجرا/ مستوردا 
 

 الرام:وعنوانه
ALRAM  

At : 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٢٩٩

 ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
 شركة مسارات للتجهيزات الفضائية

 املسامهة اخلصوصية احملدودة

Who claims to be the proprietor there of  
Smart satellite equipment Company L.t.d 

 Filed : 25 / 3 / 2002 ٢٠٠٢ / ٣ / ٢٥: التاريخ 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

  عمارة زيادة  – رام اهللا –مكتب احملامي نظمي أبو ميزر 
Advocate Nazmi abu maizer 

 

 TRADEMARK NO . :                         9502 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 32 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

عصري ، املياه املعدنية والغازية  ، املشروبات غري الكحولية ومستحضرات لصنع مثل هذه املشروبات       
 .الليموناضة، املشروبات الغازية، الشراب واملركزات لصنع املشروبات غري الكحولية، الفواكه

 : Schweppes International Limited,  In the Name of :باسم 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  مستوردا / تاجرا/ الذي يعمل صانعا  

 Berkeley Square, London, W1X 6HT 25:وعنوانه
United Kingdom 

At : 
 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 27 / 4 / 2002 ٢٠٠٢ / ٤ / ٢٧: التاريخ 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

  ، رام اهللا٧٤ب .  ص –حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A F . & R . SHEHADEH , LAW OFFICE , P.O . BOX . 74 RAMALLAH. 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٣٠٠

 Trade Mark NO . :                             9503 : العالمة التجارية رقم 

  In Class:                                             ( 11 ) :   يف الصنف 

  : In respect of : من اجل 
 

 .١١كافة البضائع واملنتجات الواردة يف الصنف رقم 
All goods in class 11. 
 

ونغبيشرانكتر هافت أوسرام جزلشافت ميت :باسم   
OSRAM Gesellschaft mit 

Beschrankter Haftung 

In the Name of : 

 كصناع وجتـار     : الذين يعملون 
  أملانيا-ميونيخ :وعنوانه

Munchen, Germany 

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 30 / 4 / 2002 ٢٠٠٢ / ٤ / ٣٠: التاريخ 
       

 
   : Adress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٠٠٤٨:  هاتف - رام اهللا ٤٤٧ب .سابا وشركاهم ص
SABA & Co. – P.O.BOX447 – Ramallah 

 

 TRADEMARK NO . :                         9504 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

برامج احلاسوب املعدة للبحث والتصنيف واملالحة وعرض واسترجاع ونشر املعلومات يف قواعـد             
 .٩مجيعها مشمولة يف الصنف ، بيانات احلاسوب عرب شبكات احلاسوب

 ,.Verity, Inc :باسم 
a Delaware Corporation, 

In the Name of : 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٣٠١

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  مستوردا / تاجرا/ الذي يعمل صانعا  
 

 : Ross Drive, Sunnyvale 94089, U.S.A. At 894:وعنوانه
 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 4 / 5 / 2002 ٢٠٠٢ / ٥ / ٤: التاريخ 
 

VERITY 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  ، رام اهللا٧٤ب .  ص –حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A F . & R . SHEHADEH , LAW OFFICE , P.O . BOX . 74 RAMALLAH. 

 

 Trade Mark NO. :                               9505 : العالمة التجارية رقم 

 In Class:                                               ( 41 ) :   يف الصنف 

  : In respect of : من اجل 
 

 .٤١مجيع املواد املذكورة يف الصنف 
All services in class 41. 

 

 : Viacom International, Inc. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  الذي يعمل صانعا / تاجرا/ مستوردا 

 1515 Broadway (Delaware Corporation):وعنوانه
New York, New York USA 

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 12 / 5 / 2002 ٢٠٠٢ / ٥ / ١٢: التاريخ 

THINK FAST 
   : Adress For services  نوان التبليغ  ع

  رام اهللا– شارع يافا - الطابق الثاين -احملامية رانية غوشه اجلابر مركز اخلراز 
Adv. Rania Ghosheh Al-Jaber  Kharaz Center-2nd Floora St- Ramallah 

 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٣٠٢

 العالمات اليت مت شطبها من السجل
 Black Fire" 8133 "مت شطب العالمة التجارية رقم

                                                                           
 

 
 
 

                                                                                سامي أبو ظريفة
 مسجل العالمات التجارية

 العالمات اليت مت تعديلها
 :لتصبح بالشكل التايل" 9172"ارية رقم مت تعديل العالمة التج

 
 
 
 

                                                                                سامي أبو ظريفة
 مسجل العالمات التجارية

 
 Trade Mark NO. :                               7372 : العالمة التجارية رقم 

 In Class:                                               ( 7 ) :   يف الصنف 

  : In respect of : من اجل 
 

 ٧كافة املنتجات املتضمنة بالفئة 
 : Sistemco AG. In the Name of :باسم 

 

 الصناعة والتجارة : الذي يتعاطى عمله بصفة

 

 ,Fahrikstrasse, Cham, Kanton zug:وعنوانه
Switzerland. 

At : 

 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٣٠٣

 Who claims to be the proprietors there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 18 / 8 / 2000 ٢٠٠٠ / ٨ / ١٨: التاريخ 

 

SHUTTLE 
 

   : Adress For services  عنوان التبليغ  

  غزة٥٠٥. ب.شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص
 

 Trade Mark NO. :                               7373 : العالمة التجارية رقم 

  In Class:                                               ( 9 ) :   يف الصنف 

  : In respect of : من اجل 
 

 ٩كافة املنتجات املتضمنة بالفئة 
 : Sistemco AG. In the Name of :باسم 

 جارة الصناعة والت: الذي يتعاطى عمله بصفة

 ,Fahrikstrasse, Cham, Kanton zug:وعنوانه
Switzerland. 

At : 

 
 Who claims to be the proprietors there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 

  Filed : 18 / 8 / 2000 ٢٠٠٠ / ٨ / ١٨: التاريخ 

 

SHUTTLE 
 

   : Adress For services  عنوان التبليغ  

  غزة٥٠٥. ب.للملكية الفكرية صشركة أبو غزالة 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ نوفمرب الوقائع الفلسطينية ٣٢عدد خاص 

 

 

٣٠٤

 ١٩٢٤ لسنة ٣٣قانون امتيازات االختراعات والرسوم رقم 
ليكن معلوماً أنه جيوز للذين يرغبون على منع امتياز لصاحب االختراع املـذكور أن يبلغـوا اعتراضـهم                  

 .النملسجل امتيازات االختراعات والرسوم على النموذج اخلاص أدناه خالل شهرين من تاريخ اإلع
 ٢٨/٧/٢٠٠٥صدر يف 

                                                                       سامي أبو ظريفة
 مسجل امتيازات االختراعات والرسوم

 ٧٥طلب تسجيل امتياز اختراع رقم 
 إياد علي علي شاهني: مقدم من 

 . قنوات٨ –ة احملوسب كرت حملل اإلشارة املتعددة الرقمية واملتردد: اسم االختراع
 .٢٧/٦/٢٠٠٥: تاريخ تقدمي الطلب

 

 . اجلامعة اإلسالمية– الرمال –غزة : عنوان التبليغ

 ٧٦طلب تسجيل امتياز اختراع رقم 
 إياد علي علي شاهني : الطلبمقدم 

 "بناء" اجلمعية الوطنية الفلسطينية للشباب – وحدة البحوث والدراسات – غزة –فلسطني 
 نظام ولوحة حتكم بأربع وعشرون جهاز كهربائي مرتيل عرب اإلنترنت واجلوال: اسم االختراع
 .١٦/٨/٢٠٠٥: تاريخ اإليداع

 

 إياد علي علي شاهني : عنوان التبليغ
 "بناء" اجلمعية الوطنية الفلسطينية للشباب – وحدة البحوث والدراسات – غزة –فلسطني 

 ).١(يف الصف ) ٧٣(طلب تسجيل رسم صناعي حتت رقم 
 P.M.P. 7بروفيل ألومنيوم   : بشأن
 ).ريس وجعفراوي(شركة ميتالكو لأللومنيوم : باسم

  تقاطع اية شارع اجلالء– شارع الثالثيين –غزة : مركزها الرئيسي
 .٢٠/٤/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

  تقاطع اية شارع اجلالء– شارع الثالثيين –غزة 


