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 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 
 

 

٣

 صفحة احملتويـــاتمسلسل
 رقم

 ٥ ٩٩٥١ إلى ٩٦٥٢ من –  الغربية الضفة–نات عالمات تجارية إعال -١

 ٣٠٣ تنـويــه -٢

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٥

 TRADEMARK NO . :                         9652 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 التلفزيون واألجهزة الكهربائية
Pharmaceutical products; included in class 5. 

 

 جودت عبد اهللا بدوي" حممد باسم" :م باس
 

In the Name of : 

 

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

  أسفل مسجد عثمان بن عفان–نابلس :وعنوانه
 

At : 
 

 

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

 Filed : 26 / 9 / 2002 ٢٠٠٢ / ٩/ ٢٦: التاريخ 

 
 
 

M.B.C. 
 
 
 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 )٠٩٢٣٨٥٤٣٠(تلفون ) ٦٩٠(نابلس صندوق بريد / عبد اهللا حسين عطا اهللا/ احملامي
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٦

 TRADEMARK NO . :                         9653 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 29 ) :  الصنف يف

  : In Respect of : من اجل 
 

 )٢٩(مجيع املواد املذكورة يف الصنف 
All goods in class 29. 

 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

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

 Port Sunlight Wirral Mereyside England:وعنوانه
Manufactures & Merchants 

At : 
 

 

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

 Filed : 27 / 10 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٠/ ٢٧: 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٧

 TRADEMARK NO . :                         9654 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 )٣٠(مجيع املواد املذكورة يف الصنف 
All goods in class 30. 

 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / ر تاج/ الذي يعمل صانعا   
 

 Port Sunlight Wirral Mereyside England:وعنوانه
Manufactures & Merchants 

At : 
 

 

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

 Filed : 27 / 10 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٠/ ٢٧: 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٨

 TRADEMARK NO . :                         9655 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 32 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 )٣٢(مجيع املواد املذكورة يف الصنف 
All goods in class 32. 

 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

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

 Port Sunlight Wirral Mereyside England:وعنوانه
Manufactures & Merchants 

At : 
 

 

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

 Filed : 27 / 10 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٠/ ٢٧: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

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

Ramallah 
 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٩

 TRADEMARK NO . :                         9656 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 42 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 )٤٢(مجيع املواد املذكورة يف الصنف 
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:وعنوانه
Manufactures & Merchants 

At : 
 

 

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

 Filed : 27 / 10 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٠/ ٢٧: التاريخ 

 

 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

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

Ramallah 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٠

 TRADEMARK NO . :                         9657 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

مزيالت العرق والروائح الكريهـة لالسـتعمال       ، الكولونيا، عطور الرش املستخدمة للمراحيض   ، العطور
مستحلبات التنظيـف وكرميـات     ، الكرميات، الصابون، الزيوت املفيدة لالستعمال الشخصي   ، الشخصي

، مسحوق احلالقة ، اجليل املستخدم للحالقة  ، صابون احلالقة ، مستحضرات احلالقة ، العناية باجلسم والوجه  
واحليل املستخدم  ، كرميات االستحمام ، مستحلبات بعد احلالقة  ، مرمهات بعد احلالقة  ، كرميات بعد احلالقة  

 .لالستحمام
Perfumes, eau de toilette, eau de Cologne, deodorants for personal use; 
essential oils for personal use; soaps; creams, cleansing milk and lotions 
for the body and the face care; shaving preparations; shaving soaps; 
shaving gels; shaving foams; aftershaving lotins, aftershaving balms, 
aftershaving emulsions; foam baths, shower gels. 

 

 : YVES SAINT LAURENT PARFUMS In the Name of :باسم 
 
Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

 فرنسا:وعنوانه
28/34, boulevard du parc, 92200 NEUILLY 

SUR SEINE, France 

At : 
 

 

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

 Filed : 28 / 10 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٠ / 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 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١١

 TRADEMARK NO . :                         9658 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 16 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

أقالم احلـرب   ، أقالم الرصاص اآللية  ، أقالم احلرب املكلفنة  ، أقالم احلرب ذوات الكبس   ، أقالم الرصاص 
، حمربة األقالم النقطيـة   ، عيدان الرصاص اآللية  ، حمربة أقالم احلرب املكلفنة   ، األقالم السائلة ، النقطية

 .حمربة األقالم السائلة
Pencils, felt-tipped pens, fiber-tipped pens, mechanical pencils, ball-
point pens, fountain pens, spare cartridges of ink for fiber-tipped pens, 
spare leads for mechanical pancils, spare cartridges of ink for ball-point 
pens, spare cartridges of ink for fountain pens. 

 

  :باسم 
ZEBRA CO., LTD. 

In the Name of : 

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

 اليابان:وعنوانه
2-9, Higashigoken – cho, Shinjuku-ku, 

Tokyo, Japn. 

At : 
 

 

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

 Filed : 28 / 10 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٠ / 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 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٢

 TRADEMARK NO . :                         9659 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 8 ) : لصنف يف ا

  : In Respect of : من اجل 

شفرات احلالقة املستقيمة اليت تستعمل مره وأحده أمـواس شـفرات احلالقـة             ، شفرات احلالقة 
 .وأجزائها

 

 سعد مبارك الصيفي :باسم 
 

In the Name of : 

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

 : At ٥٠٠١٣ الكويت ٢٣٢ب .ص. الفنطاس:وعنوانه
 

 

 ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
 سعد مبارك الصيفي

Who claims to be the proprietor there of: 

 Filed : 4 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ٤: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  يغ  عنوان التبل

 رام اهللا/ على حجازي مكتب احملامي فهد شويكي عمارة أميه/ احملامي
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٣

 TRADEMARK NO . :                         9660 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of  :من اجل 
 

 .صناعة كرمي لأليدي معجون للحالقة جل للشعر مزيل للشعر الطبيعي سائل جلي
 

 يوسف حممود حممد نصار :باسم 
 

In the Name of : 

 

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

  اخلليل-دورا :وعنوانه
 

At : 
 

 

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

 Filed : 5 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١/ ٥: التاريخ 

 

 
 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

  كنار- اخلليل مصنع بست ملواد التجميل –دورا 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٤

TRADEMARK NO . :                         9661 : العالمة التجارية رقم    

  In Class :                                              ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 ٣البضائع الداخلة يف الصنف مجيع 
 

 يوسف حممود حممد نصار :باسم 
 

In the Name of : 

 

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

  مصنع بست ملواد التجميل– اخلليل -دورا :وعنوانه
 

At : 
 

 
 

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

 Filed : 5 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١/ ٥: التاريخ 

 

 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

  كنار- مصنع بست ملواد التجميل– اخلليل -دورا 
 

 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٥

 TRADEMARK NO . :                         9662 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

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

 

 AMADEUS GLOBAL TRAVEL :باسم 
DISTRIBUTION, S.A 

In the Name of : 
 

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

 إسبانيا:وعنوانه
Salvador de Madariaga No 1, 28027 –

Madrid, Spain 

At : 
 

 

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

 Filed : 6 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ٦: التاريخ 

 
 

AMADEUS 
 
 
 

   : 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٦

 TRADEMARK NO . :                         9663 : 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. 

 

 AMADEUS GLOBAL TRAVEL :باسم 
DISTRIBUTION, S.A 

In the Name of : 
 

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

 إسبانيا:وعنوانه
Salvador de Madariaga No 1, 28027 –

Madrid, Spain 

At : 
 

 

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

 Filed : 6 / 11 / 2002 ٢٠٠٢  /١١ / ٦: التاريخ 

 
 
 

AMADEUS 
 
 
 
 

   : 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٧

 TRADEMARK NO . :                         9664 : المة التجارية رقم الع

 In Class :                                              ( 39 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

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

 

 AMADEUS GLOBAL TRAVEL :باسم 
DISTRIBUTION, S.A 

In the Name of : 
 

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

 إسبانيا:وعنوانه
Salvador de Madariaga No 1, 28027 –

Madrid, Spain 

At : 
 

 

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

 Filed : 6 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ٦: التاريخ 

 
 
 

AMADEUS 
 
 
 

   : 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٨

 TRADEMARK NO . :                         9665 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 39 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

ذ األفراد والنقل اجلوي لألفراد والنقل اجلوي لألفراد تعويض إنقا، نقل األفراد والبضائع بالطائرة
، املرافقة يف السفر، تنظيم زيارات إىل املدن، احلجز خلدمات النقل، التنظيم واحلجز للسفر، املصابني

 .تأجري الطائرات
Aircraft carriage of person and cargo, salvage of individuals and air transport 
of injured persons, organization and booking of travel, booking of transport 
services, organizaton of urbanvisits, travel escorting, aircraft leasing. 

 

 : Ail Berlin GmbH & Co. Luftverkehrs KG In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturers/ Merchants/ Importers مستوردا / تاجراً /مل صانعاالذي يع  
 

 أملانيا:وعنوانه
Saatwinkler Damm 42-43, 13627 Berlin - 

Germany 

At : 
 

 

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

 Filed : 6 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٩

 TRADEMARK NO . :                         9666 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 املستحضرات املستخدمة يف العالجات الطارئة ملنح احلمل
Preparations for emergency contraception tretment. 

 

 البوراتوار أش إر آفارما :باسم 
Laboratoire HRA Pharma 

In the Name of : 

 

 كصناع وجتار: الذين يعملون
 

 فرنسا- باريس٧٥٠٢٠،  شارع فريدريك لومتري١٩:وعنوانه
19 rue Frederick Lemaitre 75020 Paris 

France 

At : 
 

 

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

 Filed : 7 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ٧: التاريخ 

 
 

NORLEVO 
 
 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم ص
Saba & Co.- P.O.Box 4472 El- Bireh- Palestine 

 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٠

 TRADEMARK NO . :                         9667 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 املستحضرات املستخدمة يف العالجات الطارئة ملنح احلمل
Preparations for emergency contraception tretment. 

 

 البوراتوار أش إر آفارما :باسم 
Laboratoire HRA Pharma 

In the Name of : 

 

 كصناع وجتار: الذين يعملون
 

 فرنسا- باريس٧٥٠٢٠،  شارع فريدريك لومتري١٩:وعنوانه
19 rue Frederick Lemaitre 75020 Paris 

France 

At : 
 

 

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

 Filed : 7 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ٧: التاريخ 

 
 
 

VIKELA 
 
 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم ص
Saba & Co.- P.O.Box 4472 El- Bireh- Palestine 

 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢١

 TRADEMARK NO . :                         9668 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 املستحضرات املستخدمة يف العالجات الطارئة ملنح احلمل
Preparations for emergency contraception tretment. 

 

 البوراتوار أش إر آفارما :باسم 
Laboratoire HRA Pharma 

In the Name of : 

 

 صناع وجتارك: الذين يعملون
 

 فرنسا- باريس٧٥٠٢٠،  شارع فريدريك لومتري١٩:وعنوانه
19 rue Frederick Lemaitre 75020 Paris 

France 

At : 
 

 

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

 Filed : 7 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ٧: التاريخ 

 
 

PLAN B 
 
 
 

   : A dress For services  بليغ  عنوان الت

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم ص
Saba & Co.- P.O.Box 4472 El- Bireh- Palestine 

 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٢

 TRADEMARK NO . :                         9669 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 44 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 اخلدمات املتعلقة بالعالجات الطارئة ملنح احلمل
Services related to emergency contraception tretment. 

 

 البوراتوار أش إر آفارما :باسم 
Laboratoire HRA Pharma 

In the Name of : 

 

 كصناع وجتار: الذين يعملون
 

 فرنسا- باريس٧٥٠٢٠،  شارع فريدريك لومتري١٩:نهوعنوا
19 rue Frederick Lemaitre 75020 Paris 

France 

At : 
 

 

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

 Filed : 7 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ٧: التاريخ 

 
 

NORLEVO 
 
 
 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم ص
Saba & Co.- P.O.Box 4472 El- Bireh- Palestine 

 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٣

 TRADEMARK NO . :                         9670 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 44 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 اخلدمات املتعلقة بالعالجات الطارئة ملنح احلمل
Services related to emergency contraception tretment. 

 

 البوراتوار أش إر آفارما :باسم 
Laboratoire HRA Pharma 

In the Name of : 

 

 كصناع وجتار: الذين يعملون
 

 فرنسا- باريس٧٥٠٢٠، ريك لومتري شارع فريد١٩:وعنوانه
19 rue Frederick Lemaitre 75020 Paris 

France 

At : 
 

 

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

 Filed : 7 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ٧: التاريخ 

 
 

VIKELA 
 
 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم ص
Saba & Co.- P.O.Box 4472 El- Bireh- Palestine 

 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٤

 TRADEMARK NO . :                         9671 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 44 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 اخلدمات املتعلقة بالعالجات الطارئة ملنح احلمل
Services related to emergency contraception tretment. 

 

 البوراتوار أش إر آفارما :باسم 
Laboratoire HRA Pharma 

In the Name of : 

 

 كصناع وجتار: الذين يعملون
 

 فرنسا- باريس٧٥٠٢٠،  شارع فريدريك لومتري١٩:وعنوانه
19 rue Frederick Lemaitre 75020 Paris 

France 

At : 
 

 

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

 Filed : 7 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ٧: التاريخ 

 
 

PLAN B 
 
 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ ب.سابا وشركاهم ص
Saba & Co.- P.O.Box 4472 El- Bireh- Palestine 

 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٥

 TRADEMARK NO . :                         9672 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

لدمج الوظائف ، تركيب وتنفيذ احلاسب الكبري وبرامج العمالء التطبيقية، رامج الكمبيوتر لتصميمب
برامج الكمبيوتر املتعلقة بإدارة اخلدمات الداعمة ، املالية ووظائف اإلنتاج و البيع يف التجارة

 .برامج الكمبيوتر اخلاصة خلدمة العمالء، للتجارة
Computer software for designing, installing and executing mainframe 
and client/server application programs; for integrating the financial 
functions and functions for production and sales functions of a business; 
computer software software for the management of servies supporting a 
business; computer software for customer service. 

 

 : Dallas Project Holdings Limited In the Name of :باسم 
 

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

 باربادوس:وعنوانه
Whitepark, White Park Road, Bridgrtown, 

Barbados 

At : 
 

 

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

 Filed : 7 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ٧: التاريخ 

 

BEARINGPOINT 
 
 

   : 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٦

 TRADEMARK NO . :                         9673 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 16 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

، اجلرائد اليومية، التقارير، االت، الكراسات املوجزة، الرسائل اإلخبارية، الكتب، الكتيبات
تكنولوجيا املعلومات وأنظمة املعلومات املخزنة على ، الدفاتر اإلرشادية يف جمال إدارة األعمال

 .الكمبيوتر
Pamphlets, books, newsletters, brochures, magazines, reports, journals, 
manuals and guides in the field of business management, information 
technology and computerized information processing. 

 

 : Dallas Project Holdings Limited In the Name of :باسم 
 

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

 باربادوس:وعنوانه
Whitepark, White Park Road, Bridgrtown, 

Barbados 

At : 
 

 

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

 Filed : 7 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ٧: التاريخ 

 

BEARINGPOINT 
 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

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

The West Bank. 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٧

 TRADEMARK NO . :                         9674 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 35 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

استشارات يف جمال التسويق ، التخطيط واملعلومات ذات الصلة، االستشارات، اخلدمات اإلدارية
استشارات جتارية ومهنية ، التوسط املهين لشراء أجهزة وبرامج الكمبيوتر لألطراف الثالثة، اإلداري

تقيم ، حتليل السوق، حتليل العمل، ات مهنية يف جمال الدمج والتحصيالتاستشار، ومعلومات أيضا
أحباث يف جمال ، املساعدة يف إدارة النشاطات التجارية ودراسات وأحباث عن السوق، األعمال

، حتضري مسودات لتقارير خرباء يف جمال اإلدارة، أحباث اقتصادية وحتاليل، النشاطات التجارية
إدارة ، واملؤمترات ألغراض جتارية وإعالنية يف القطاع اإلداري والتجاريتنظيم وعقد الربامج 
استشارات إدارية يف جمال ، وتطبيق أنظمة معلوماتية، تركيب، حتديد، املشاريع يف جمال تطوير

، توفري معلومات تتعلق باالستشارات يف جمال تنظيم املشروعات، التجارة يف املنتجات التكنولوجية
 .ة الذكر املقدمة من خالل شبكة مكتبية عامليةاخلدمات سابق

Management services, consulting, planning and information related 
thereto; business marketing advice; business mediation for the 
procurement of computer hardware and software for third parties; 
commercial and business consulting and information thereto; business 
consulting regarding mergers and acquisitions; business analysis; 
market analysis; business evaluations; assistance to management of 
commercial activities and market research surveys; research in the field 
of commercial activities; economic research and analysis; drafting 
business expert reports; arranging and conducting trade shows and 
conferences for commercial or advertising purposes in the commercial 
and management sector; administrative management of projects in the 
field of developing, specifying, installing and implementing information 
systms; business consulting in the area of trade in technological 
products; providing information related to consulting in the area of 
enterprise organization; the aforementioned services rendered through 
a worldwide office network. 

 

 : Dallas Project Holdings Limited In the Name of :باسم 
 

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



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٨

 باربادوس:وعنوانه
Whitepark, White Park Road, Bridgrtown, 

Barbados 

At : 
 

 

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

 Filed : 7 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ٧: التاريخ 

 

BEARINGPOINT 
 
 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 .الضفة الغربية/ لبرية  ا٣٨٠٠: 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٩

 TRADEMARK NO . :                         9675 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 36 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .متويل رأس املال املغامر، حتاليل واستشارات مالية، اخلدمات النقدية، اخلدمات املالية
Financial services; monetary services; financial advice and analysis; 
venture capital financing. 

 

 : Dallas Project Holdings Limited In the Name of :باسم 
 

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

 باربادوس:وعنوانه
Whitepark, White Park Road, Bridgrtown, 

Barbados 

At : 
 

 

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

 Filed : 7 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ٧: التاريخ 

 

BEARINGPOINT 
 
 
 

   : 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٣٠

 TRADEMARK NO . :                         9676 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 37 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

، تركيب، ت الكمبيوتر واألجهزةشبكا، أنظمة الكمبيوتر، تصليح الكمبيوترات، صيانة، تركيب
 .صيانة وتصليح األجهزة وأنظمة الكمبيوتر وشبكات الكمبيوتر أيضا، تطبيق

Installation, maintenance and repair of computers, computer systems, 
computer networks and hardware; installation, implementation, and 
repair of hardware, also for comuter systems and computer networks. 

 

 : Dallas Project Holdings Limited In the Name of :باسم 
 

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

 باربادوس:وعنوانه
Whitepark, White Park Road, Bridgrtown, 

Barbados 

At : 
 

 

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

 Filed : 7 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ٧: التاريخ 

 

BEARINGPOINT 
 
 
 

   : 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٣١

 TRADEMARK NO . :                         9677 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 41 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

يف ، الندوات وورشات العمل يف جمال تطوير وتطبيق برامج الكمبيوتر، الدورات، خدمات التدريب
يف ، يف جمال املواد التدريبية، يف جمال النشاطات املهنية وإدارة األعمال، جمال استعمال برامج الكمبيوتر
يف جمال ، ال النشاطات التجارية واإلدارةيف جم، يف جمال استعمال الربامج، جمال تطوير وتطبيق الربامج
 .يف جمال نشر وإقراض الكتب وغريها من املطبوعات ألغراض تعليمية، تنظيم التعليم يف الصفوف

Training, courses, seminars and workshops in the field of computer 
sotware development and implementation, computer software use, 
business activties and business management; developing training 
material in the field of software development and implementation, 
software use, commercial activities and management; organizing 
education in classes; diffusing and lending books and other printed 
matters for educational purposes. 

 

 : Dallas Project Holdings Limited In the Name of :باسم 
 

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

 باربادوس:وعنوانه
Whitepark, White Park Road, Bridgrtown, 

Barbados 

At : 
 

 

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

 Filed : 7 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ٧: التاريخ 
 

BEARINGPOINT 
 

   : 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٣٢

 TRADEMARK NO . :                         9678 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 42 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

تقدمي ، تقدمي املعلومات خبصوص تكنولوجيا املعلومات واستعمال وطلب الكمبيوتر وأنظمة الكمبيوتر
املعلومات خبصوص االستشارات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واستعمال وطلب الكمبيوتر وأنظمة 

، نظمة الكمبيوترالنصائح املتعلقة باستعمال وطلب الكمبيوتر وأنظمة الكمبيوتر وتطوير أ، الكمبيوتر
، اإلعالم من أجل تكنولوجيا املعلومات، من خالل تطوير أنظمة الكمبيوتر، خدمات علماء الكمبيوتر

 .التوسط بني الشركات ،صيانة وحتديث الربامج، تركيب، تطوير برامج الكمبيوتر ومواقع اإلنترنت
Rendering information regarding information technology and use 
application of computers and computer system; rendering information 
regarding consulting with respect to information technology and use and 
application of computers and computer system; advice regarding use and 
application of computers, computer system and development of computer 
system; services of computer scientists, among others the development of 
computer systems; advising with respect to information technology; 
development of computer software and internet sites; installation, 
maintenance and updating of software; mediation between computer 

 

 : Dallas Project Holdings Limited In the Name of :باسم 
 

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

 باربادوس:وعنوانه
Whitepark, White Park Road, Bridgrtown, 

Barbados 

At : 
 

 

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

 Filed : 7 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ٧: التاريخ 

BEARINGPOINT 
   : 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٣٣

 TRADEMARK NO . :                         9679 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

الفواكه ، مستخرجات اللحوم، اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وحيوانات وطيور الصيد
البيض واللنب وغريه من منتجات األلبان ، املربيات بأنواعها، واخلضراوات احملفوظة واففة واملطهية

رقائق البطاطس ، األغذية احملفوظة واملخلالت، الزيوت والشحوم املعدة للتغذية، احلليب بكافة أنواعه
 ) ٢٩(منتجات من البطاطس معلبة على شكل شرائح الواردة بالفئة ، الشيبس، والبطاطس اهلش

 

 شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق احملدودة :باسم 
 

In the Name of : 

 

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

طريق ، البغدادية الغربية،  جدة٢١٤٩٢، ،٨٦٨٠ب .ص:انهوعنو
اململكة العربية ، مركز العيسائي بالزا، املدينة النازل

 .السعودية

At : 
 

 

 ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
 املراعي اخلضراء

Who claims to b the proprietor there of:  
GREEN FARMS 

 Filed : 7 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ٧: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services عنوان التبليغ  

 ٠٩ /٢٥٧٤٢٤٧: فاكس– ٠٥٢٥٢٣٣١٥: نابلس تليفون– طمون –محزة بين عودة / األستاذ



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٣٤

 TRADEMARK NO . :                         9680 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 31 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

) غري الواردة ضمن فئات أخرى(احلاصالت الزراعية ومنتجات البساتني والغابات واحلبوب 
 املواد - النباتات احلية والزهور الطبيعية- البذور-الفواكه واخلضراوات الطازجة–احليوانات احلية 

 - أشجار الديكور- الفستق- البندق- اجلوز- املكسرات-ةالغذائية للحيوانات وشعري البري
جوز البلقان الواردة بالفئة ) حبوب جمففة( فاصوليا وفول - أشجار الفواكه-أشجار عيد امليالد
 .احلادية والثالثني

 

 شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق احملدودة :باسم 
 

In the Name of : 

 

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

طريق ، البغدادية الغربية،  جدة٢١٤٩٢، ،٨٦٨٠ب .ص:وعنوانه
اململكة العربية ، مركز العيسائي بالزا، املدينة النازل

 .السعودية

At : 
 

 

 ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
 املراعي اخلضراء

Who claims to b the proprietor there of:  
GREEN FARMS 

 Filed : 7 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ٧: التاريخ 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٠٩ /٢٥٧٤٢٤٧: فاكس– ٠٥٢٥٢٣٣١٥: نابلس تليفون– طمون –محزة بين عودة / األستاذ



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٣٥

 TRADEMARK NO . :                         9681 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

الفواكه ، مستخرجات اللحوم، اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وحيوانات وطيور الصيد
 واللنب وغريه من منتجات األلبان البيض، املربيات بأنواعها، واخلضراوات احملفوظة واففة واملطهية

رقائق ، األغذية احملفوظة واملخلالت، الزيوت والشحوم املعدة للتغذية، احلليب بكافة أنواعه
منتجات من البطاطس معلبة على شكل شرائح الواردة بالفئة ، الشيبس، البطاطس والبطاطس اهلش

)٢٩ ( 
 

 دودةشركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق احمل :باسم 
 

In the Name of : 

 

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

طريق ، البغدادية الغربية،  جدة٢١٤٩٢، ،٨٦٨٠ب .ص:وعنوانه
اململكة العربية ، مركز العيسائي بالزا، املدينة النازل

 .السعودية

At : 
 

 

 المة ويدعي أنه ميلك هذه الع
 املراعي اخلضراء

Who claims to b the proprietor there of:  
GREEN FARMS 

 Filed : 7 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ٧: التاريخ 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٠٩ /٢٥٧٤٢٤٧: فاكس– ٠٥٢٥٢٣٣١٥: نابلس تليفون– طمون –محزة بين عودة / األستاذ



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٣٦

 TRADEMARK NO . :                         9682 : ارية رقم العالمة التج

 In Class :                                              ( 31 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

) غري الواردة ضمن فئات أخرى(احلاصالت الزراعية ومنتجات البساتني والغابات واحلبوب 
 املواد - النباتات احلية والزهور الطبيعية- البذور-الفواكه واخلضراوات الطازجة–حلية احليوانات ا

 - أشجار الديكور- الفستق- البندق- اجلوز- املكسرات-الغذائية للحيوانات وشعري البرية
جوز البلقان الواردة بالفئة ) حبوب جمففة( فاصوليا وفول - أشجار الفواكه-أشجار عيد امليالد

 .ة والثالثنياحلادي
 

 شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق احملدودة :باسم 
 

In the Name of : 

 

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

طريق ، البغدادية الغربية،  جدة٢١٤٩٢، ،٨٦٨٠ب .ص:وعنوانه
اململكة العربية ، زامركز العيسائي بال، املدينة النازل

 .السعودية

At : 
 

 

 ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
 املراعي اخلضراء

Who claims to b the proprietor there of:  
GREEN FARMS 

 Filed : 7 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ٧: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٠٩ /٢٥٧٤٢٤٧: فاكس– ٠٥٢٥٢٣٣١٥: نابلس تليفون– طمون –محزة بين عودة / األستاذ



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٣٧

 TRADEMARK NO . :                         9683 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 32 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 الشراب وغريه من املستحضرات اليت -)غري الكحولية(شروبات املياه املعدنية وغريها من امل
وكافة أنواع العصائر ، والبرية السوداء) اجلعة( البرية -)غري الكحولية(تستعمل لعمل املشروبات 
 .الواردة بالفئة الثانية والثالثني

 

 شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق احملدودة :باسم 
 

In the Name of : 

 

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

طريق ، البغدادية الغربية،  جدة٢١٤٩٢، ،٨٦٨٠ب .ص:وعنوانه
اململكة العربية ، مركز العيسائي بالزا، املدينة النازل

 .السعودية

At : 
 

 

 ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
 املراعي اخلضراء

Who claims to b the proprietor there of:  
GREEN FARMS 

 Filed : 7 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ٧: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٠٩ /٢٥٧٤٢٤٧: فاكس– ٠٥٢٥٢٣٣١٥: نابلس تليفون– طمون –محزة بين عودة / األستاذ
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٣٨

 TRADEMARK NO . :                         9684 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 32 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 الشراب وغريه من املستحضرات اليت -)غري الكحولية(املياه املعدنية وغريها من املشروبات 
وكافة أنواع العصائر ، والبرية السوداء) اجلعة( البرية -)ليةغري الكحو(تستعمل لعمل املشروبات 
 .الواردة بالفئة الثانية والثالثني

 

 شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق احملدودة :باسم 
 

In the Name of : 

 

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

At : 
 

طريق ، البغدادية الغربية،  جدة٢١٤٩٢، ،٨٦٨٠ب .ص
اململكة العربية ، مركز العيسائي بالزا، املدينة النازل

 .السعودية

:وعنوانه

 

Who claims to b the proprietor there of:  
GREEN FARMS 

 ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
 املراعي اخلضراء

Filed : 7 / 11 / 2002  ٢٠٠٢/  ١١ / ٧: التاريخ 
 

 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 ٠٩ /٢٥٧٤٢٤٧: فاكس– ٠٥٢٥٢٣٣١٥: نابلس تليفون– طمون –محزة بين عودة / األستاذ

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٣٩

TRADEMARK NO . :                         9685  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 30 )  يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

 

والدقيق واملستحضرات ، النب والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا والساجووالنب الصناعي
اخلمرية ، عسل النحل والعسل األسود، املصنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات املثلجة

، الفول، الثلج، التوابل، الفلفل واخلل والصلصة وصلصة السلطة، اخلردل، امللح، وذرود اخلبازة
 الواقعة بالفئة الثالثني، شرائح البطاطس ومنتجات الشبيس، الذرة املنفوخة، الفول املدمس

 

In the Name of : شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق احملدودة 
 

 :باسم 

 

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

At : 
 

طريق ، البغدادية الغربية،  جدة٢١٤٩٢، ،٨٦٨٠ب .ص
اململكة العربية ، مركز العيسائي بالزا، املدينة النازل

 .السعودية

:وعنوانه

 

Who claims to b the proprietor there of:  
GREEN FARMS 

 ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
 اعي اخلضراءاملر

Filed : 7 / 11 / 2002  ٢٠٠٢ / ١١ / ٧: التاريخ 
 

 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ 
 ٠٩ /٢٥٧٤٢٤٧: فاكس– ٠٥٢٥٢٣٣١٥: نابلس تليفون– طمون –محزة بين عودة / األستاذ



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٤٠

 TRADEMARK NO . :                         9686 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 31 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 )غري الواردة ضمن فئات أخرى(احلاصالت الزراعية ومنتجات البساتني والغابات واحلبوب 
 املواد - النباتات احلية والزهور الطبيعية- البذور-الفواكه واخلضراوات الطازجة–احليوانات احلية 

 - أشجار الديكور- الفستق- البندق- اجلوز- املكسرات-الغذائية للحيوانات وشعري البرية
الفئة جوز البلقان الواردة ب) حبوب جمففة( فاصوليا وفول - أشجار الفواكه-أشجار عيد امليالد
 .احلادية والثالثني

 : In the Name of شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق احملدودة :باسم 
 

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

طريق ، البغدادية الغربية،  جدة٢١٤٩٢، ،٨٦٨٠ب .ص:وعنوانه
اململكة العربية ، لعيسائي بالزامركز ا، املدينة النازل

 .السعودية

At : 
 

 

 ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
 املراعي اخلضراء

Who claims to b the proprietor there of:  
GREEN FARMS 

 Filed : 7 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ٧: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٠٩ /٢٥٧٤٢٤٧: فاكس– ٠٥٢٥٢٣٣١٥: نابلس تليفون– طمون –بين عودة محزة / األستاذ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٤١

 TRADEMARK NO . :                         9687 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

والدقيق واملستحضرات ، او والسكر واألرز والتابيوكا والساجووالنب الصناعيالنب والشاي والكاك
اخلمرية ، عسل النحل والعسل األسود، املصنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات املثلجة

، الفول، الثلج، التوابل، الفلفل واخلل والصلصة وصلصة السلطة، اخلردل، امللح، وذرود اخلبازة
 الواقعة بالفئة الثالثني، شرائح البطاطس ومنتجات الشبيس، الذرة املنفوخة، سالفول املدم

 

 شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق احملدودة :باسم 
 

In the Name of : 

 

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

طريق ، البغدادية الغربية، دة ج٢١٤٩٢، ،٨٦٨٠ب .ص:وعنوانه
اململكة العربية ، مركز العيسائي بالزا، املدينة النازل

 .السعودية

At : 
 

 

 ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
 املراعي اخلضراء

Who claims to b the proprietor there of:  
GREEN FARMS 

 Filed : 7 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ٧: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  لتبليغ  عنوان ا

 ٠٩ /٢٥٧٤٢٤٧: فاكس– ٠٥٢٥٢٣٣١٥: نابلس تليفون– طمون –محزة بين عودة / األستاذ



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٤٢

 TRADEMARK NO . :                         9688 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

الفواكه ، مستخرجات اللحوم، اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وحيوانات وطيور الصيد
البيض واللنب وغريه من منتجات األلبان ، املربيات بأنواعها، واخلضراوات احملفوظة واففة واملطهية

رقائق ،  األغذية احملفوظة واملخلالت،الزيوت والشحوم املعدة للتغذية، احلليب بكافة أنواعه
منتجات من البطاطس معلبة على شكل شرائح الواردة بالفئة ، الشيبس، البطاطس والبطاطس اهلش

)٢٩ ( 
 

 شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق احملدودة :باسم 
 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturers/ Merchants/ Importers مستوردا / تاجراً /صانعاالذي يعمل   
 

طريق ، البغدادية الغربية،  جدة٢١٤٩٢، ،٨٦٨٠ب .ص:وعنوانه
اململكة العربية ، مركز العيسائي بالزا، املدينة النازل

 .السعودية

At : 
 

 

 ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
 املراعي اخلضراء

Who claims to b the proprietor there of:  
GREEN FARMS 

 Filed : 7 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ٧: خ التاري

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٠٩ /٢٥٧٤٢٤٧: فاكس– ٠٥٢٥٢٣٣١٥: نابلس تليفون– طمون –محزة بين عودة / األستاذ



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٤٣

 TRADEMARK NO . :                         9690 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

والدقيق واملستحضرات ، النب والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا والساجووالنب الصناعي
اخلمرية ، عسل النحل والعسل األسود، املصنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات املثلجة

، الفول، الثلج، التوابل، الفلفل واخلل والصلصة وصلصة السلطة، اخلردل، امللح، وذرود اخلبازة
 الواقعة بالفئة الثالثني، شرائح البطاطس ومنتجات الشبيس، الذرة املنفوخة، الفول املدمس

 

 شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق احملدودة :باسم 
 

In the Name of : 

 

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

طريق ، البغدادية الغربية،  جدة٢١٤٩٢، ،٨٦٨٠ب .ص:وعنوانه
اململكة العربية ، مركز العيسائي بالزا، املدينة النازل

 .السعودية

At : 
 

 

 ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
 املراعي اخلضراء

Who claims to b the proprietor there of:  
GREEN FARMS 

 Filed : 7 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ٧: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٠٩ /٢٥٧٤٢٤٧: فاكس– ٠٥٢٥٢٣٣١٥: نابلس تليفون– طمون –محزة بين عودة / األستاذ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٤٤

 TRADEMARK NO . :                         9691 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 32 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 الشراب وغريه من املستحضرات اليت -)غري الكحولية(املياه املعدنية وغريها من املشروبات 
وكافة أنواع العصائر ، والبرية السوداء) اجلعة(رية  الب-)غري الكحولية(تستعمل لعمل املشروبات 
 .الواردة بالفئة الثانية والثالثني

 

 شركة الوطنية لصناعة البسكويت احللويات احملدودة :باسم 
 

In the Name of : 

 

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

طريق ، البغدادية الغربية،  جدة٢١٤٩٢، ،٨٦٨٠ب .ص:وعنوانه
اململكة العربية ، مركز العيسائي بالزا، املدينة النازل

 .السعودية

At : 
 

 

 ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
 املراعي اخلضراء

Who claims to b the proprietor there of:  
GREEN FARMS 

 Filed : 7 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ٧: التاريخ 

 
 

FLIPO 
 فليبــــو

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٠٩ /٢٥٧٤٢٤٧: فاكس– ٠٥٢٥٢٣٣١٥: نابلس تليفون– طمون –محزة بين عودة / األستاذ
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٤٥

 TRADEMARK NO . :                         9692 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

الفواكه ، مستخرجات اللحوم، اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وحيوانات وطيور الصيد
البيض واللنب وغريه من منتجات األلبان ، املربيات بأنواعها، واخلضراوات احملفوظة واففة واملطهية

رقائق ، األغذية احملفوظة واملخلالت، زيوت والشحوم املعدة للتغذيةال، احلليب بكافة أنواعه
منتجات من البطاطس معلبة على شكل شرائح الواردة بالفئة ، الشيبس، البطاطس والبطاطس اهلش

)٢٩ ( 
 

 شركة الوطنية لصناعة البسكويت احللويات احملدودة :باسم 
 

In the Name of : 

 

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

طريق ، البغدادية الغربية،  جدة٢١٤٩٢، ،٨٦٨٠ب .ص:وعنوانه
اململكة العربية ، مركز العيسائي بالزا، املدينة النازل

 .السعودية

At : 
 

 

 ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
 املراعي اخلضراء

Who claims to b the proprietor there of:  
GREEN FARMS 

 Filed : 7 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ٧: التاريخ 

 

AL BATAL CHAMPION 
 البطل شامبيـون

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٠٩ /٢٥٧٤٢٤٧: فاكس– ٠٥٢٥٢٣٣١٥: نابلس تليفون– طمون –محزة بين عودة / األستاذ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٤٦

 TRADEMARK NO . :                         9694 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 32 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 الشراب وغريه من املستحضرات اليت -)غري الكحولية(املياه املعدنية وغريها من املشروبات 
وكافة أنواع العصائر ، والبرية السوداء) اجلعة( البرية -)كحوليةغري ال(تستعمل لعمل املشروبات 
 .الواردة بالفئة الثانية والثالثني

 

 شركة الوطنية لصناعة البسكويت واحللويات احملدودة :باسم 
 

In the Name of : 

 

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

طريق ، البغدادية الغربية،  جدة٢١٤٩٢، ،٨٦٨٠ب .ص:انهوعنو
اململكة العربية ، مركز العيسائي بالزا، املدينة النازل

 .السعودية

At : 
 

 

 ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
 املراعي اخلضراء

Who claims to b the proprietor there of:  
GREEN FARMS 

 Filed : 7 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ٧: التاريخ 

 

AL BATAL CHAMPION 
 البطل شامبيـون

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٠٩ /٢٥٧٤٢٤٧: فاكس– ٠٥٢٥٢٣٣١٥: نابلس تليفون– طمون –محزة بين عودة / األستاذ
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٤٧

 TRADEMARK NO . :                         9695 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

والدقيق واملستحضرات ، النب والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا والساجووالنب الصناعي
خلمرية ا، عسل النحل والعسل األسود، املصنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات املثلجة

، الفول، الثلج، التوابل، الفلفل واخلل والصلصة وصلصة السلطة، اخلردل، امللح، وذرود اخلبازة
 الواقعة بالفئة الثالثني، شرائح البطاطس ومنتجات الشبيس، الذرة املنفوخة، الفول املدمس

 

 شركة الوطنية لصناعة البسكويت واحللويات احملدودة :باسم 
 

In the Name of : 

 

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

طريق ، البغدادية الغربية،  جدة٢١٤٩٢، ،٨٦٨٠ب .ص:وعنوانه
اململكة العربية ، مركز العيسائي بالزا، املدينة النازل

 .السعودية

At : 
 

 

 ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
 املراعي اخلضراء

Who claims to b the proprietor there of:  
GREEN FARMS 

 Filed : 7 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ٧: التاريخ 

 

FLIPO 
 فليبــــو

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٠٩ /٢٥٧٤٢٤٧: فاكس– ٠٥٢٥٢٣٣١٥: نابلس تليفون– طمون –محزة بين عودة / األستاذ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٤٨

 TRADEMARK NO . :                         9696 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 31 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

) غري الواردة ضمن فئات أخرى(احلاصالت الزراعية ومنتجات البساتني والغابات واحلبوب 
 املواد - النباتات احلية والزهور الطبيعية- البذور-كه واخلضراوات الطازجةالفوا–احليوانات احلية 

 - أشجار الديكور- الفستق- البندق- اجلوز- املكسرات-الغذائية للحيوانات وشعري البرية
جوز البلقان الواردة بالفئة ) حبوب جمففة( فاصوليا وفول - أشجار الفواكه-أشجار عيد امليالد
 .احلادية والثالثني

 

 شركة الوطنية لصناعة البسكويت واحللويات احملدودة :باسم 
 

In the Name of : 

 

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

طريق ، البغدادية الغربية،  جدة٢١٤٩٢، ،٨٦٨٠ب .ص:وعنوانه
كة العربية اململ، مركز العيسائي بالزا، املدينة النازل

 .السعودية

At : 
 

 

 ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
 املراعي اخلضراء

Who claims to b the proprietor there of:  
GREEN FARMS 

 Filed : 7 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ٧: التاريخ 

 

AL BATAL CHAMPION 
 البطل شامبيـون

 
   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٠٩ /٢٥٧٤٢٤٧: فاكس– ٠٥٢٥٢٣٣١٥: نابلس تليفون– طمون –محزة بين عودة / ستاذاأل



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٤٩

 TRADEMARK NO . :                         9697 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 31 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

) غري الواردة ضمن فئات أخرى( الزراعية ومنتجات البساتني والغابات واحلبوب احلاصالت
 املواد - النباتات احلية والزهور الطبيعية- البذور-الفواكه واخلضراوات الطازجة–احليوانات احلية 

 - أشجار الديكور- الفستق- البندق- اجلوز- املكسرات-الغذائية للحيوانات وشعري البرية
جوز البلقان الواردة بالفئة ) حبوب جمففة( فاصوليا وفول - أشجار الفواكه-امليالدأشجار عيد 

 .احلادية والثالثني
 

 شركة الوطنية لصناعة البسكويت واحللويات احملدودة :باسم 
 

In the Name of : 

 

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

طريق ، البغدادية الغربية،  جدة٢١٤٩٢، ،٨٦٨٠ب .ص:وانهوعن
اململكة العربية ، مركز العيسائي بالزا، املدينة النازل

 .السعودية

At : 
 

 

 ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
 املراعي اخلضراء

Who claims to b the proprietor there of:  
GREEN FARMS 

 Filed : 7 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ٧: التاريخ 

 

FLIPO 
 فليبــــو

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٠٩ /٢٥٧٤٢٤٧: فاكس– ٠٥٢٥٢٣٣١٥: نابلس تليفون– طمون –محزة بين عودة / األستاذ



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٥٠

 TRADEMARK NO . :                         9698 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

الفواكه ، مستخرجات اللحوم، اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وحيوانات وطيور الصيد
البيض واللنب وغريه من منتجات األلبان ، املربيات بأنواعها، واخلضراوات احملفوظة واففة واملطهية

رقائق ، األغذية احملفوظة واملخلالت، الزيوت والشحوم املعدة للتغذية، أنواعهاحلليب بكافة 
منتجات من البطاطس معلبة على شكل شرائح الواردة بالفئة ، الشيبس، البطاطس والبطاطس اهلش

)٢٩ ( 
 

 الشركة الوطنية لصناعة البسكويت واحللويات احملدودة :باسم 
 

In the Name of : 

 

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

طريق ، البغدادية الغربية،  جدة٢١٤٩٢ ٨٦٨٠،ب.ص:وعنوانه
اململكة العربية ، مركز العيسائي بالزا، املدينة النازل

 .السعودية

At : 
 

 

 ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
 املراعي اخلضراء

Who claims to b the proprietor there of:  
GREEN FARMS 

 Filed : 7 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ٧: التاريخ 

 

FLIPO 
 فليبــــو

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٠٩ /٢٥٧٤٢٤٧: فاكس– ٠٥٢٥٢٣٣١٥: نابلس تليفون– طمون –محزة بين عودة / األستاذ



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٥١

 TRADEMARK NO . :                         9701 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

الزيـوت  ، املنتجات العطريـة  ، الصابون املعطر ، مساحيق الزينة ، املرطبات، مستحضرات التجميل 
مستحضرات العناية  ، وائح الكريهة لالستعمال الشخصي   مزيل الر ، الكرميات، املنظفات، الضرورية
 .املستخدمة لتنظيف الوجه، ومنتجات األقنعة، اجللد واألسنان، الوجه، باجلسم

Cosmetics; moisturizers; toiletries, soaps, perfumery; essential oils; 
cleansers; lotions; creams; deodorants for personal use; preparation for 
the care and treatment of the body, face and skin, dentifrices; and facial 
cleansing masque products. 

 

 ,Kao Kabushiki Kaisha, and trading as :باسم 
Kao Corporation 

In the Name of : 

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

 اليابان:وعنوانه
14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, 

Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

At : 
 

 

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

 Filed : 12 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ١٢: التاريخ 

 
 

SOFT SHIMMER 
 
 

   : 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 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٥٢

 TRADEMARK NO . :                         9702 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

الزيـوت  ، املنتجات العطريـة  ، الصابون املعطر ، مساحيق الزينة ، املرطبات، مستحضرات التجميل 
مستحضرات العناية  ، خصيمزيل الروائح الكريهة لالستعمال الش    ، الكرميات، املنظفات، الضرورية
 .املستخدمة لتنظيف الوجه، ومنتجات األقنعة، اجللد واألسنان، الوجه، باجلسم

Cosmetics; moisturizers; toiletries, soaps, perfumery; essential oils; 
cleansers; lotions; creams; deodorants for personal use; preparation for 
the care and treatment of the body, face and skin, dentifrices; and facial 
cleansing masque products. 

 

 ,Kao Kabushiki Kaisha, and trading as :باسم 
Kao Corporation 

In the Name of : 

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

 باناليا:وعنوانه
14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, 

Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

At : 
 

 

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

 Filed : 12 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ١٢: التاريخ 

 
 

SKIN RADIANCE 
 

 
   : 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 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٥٣

 TRADEMARK NO . :                         9703 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

الزيـوت  ، املنتجات العطريـة  ، الصابون املعطر ، مساحيق الزينة ، املرطبات، مستحضرات التجميل 
مستحضرات العناية  ، مزيل الروائح الكريهة لالستعمال الشخصي    ، الكرميات، املنظفات، الضرورية

 .املستخدمة لتنظيف الوجه، ومنتجات األقنعة، اجللد واألسنان، الوجه، سمباجل
Cosmetics; moisturizers; toiletries, soaps, perfumery; essential oils; 
cleansers; lotions; creams; deodorants for personal use; preparation for 
the care and treatment of the body, face and skin, dentifrices; and facial 
cleansing masque products. 

 

 ,Kao Kabushiki Kaisha, and trading as :باسم 
Kao Corporation 

In the Name of : 
 

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

 اليابان:وعنوانه
14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, 

Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

At : 
 

 

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

 Filed : 12 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ١٢: التاريخ 

 
   : 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 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٥٤

 TRADEMARK NO . :                         9704 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 25 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

الستر املعرقة الستر ذوات    ، الباليز، وتشمل باليز يت شريت   ، غطاء الرأس ، لباس القدم ، امللبوسات
أحزمـة  ، واقي الـذراع  ، عصابة الرأس ، الطواقي، اخلوذ، املرايل، الستر القصرية اجللدية  ، الطواقي
أحذية كـرة القـدم     ، لباس القدم للرياضة  ، األلبسة الرياضية ، من الشمس الطواقي الواقية   ، النقود

حفاضـات األطفـال    ، املشد، أجهزة األحذية املانعة للتزحلق   ، أحذية التزحلق ، واخلشبات القائمة 
 .املنسوجة

Clothing, footwear, headgear, including t-shirts, blouses, sweaters, 
anoraks, windbreakers, aprons, caps, hats, headbands, braces, money-
belts, sun visors; sportswear, footwear for sports, football boots and 
studs, ski boots; non-slipping devices for shoes; corsetry; babies napkins 
of textile. 

 

 : Red Bull GmbH In the Name of :باسم 
 
Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

 النمسا:وعنوانه
Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, 

Austria 

At : 
 

 

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

 Filed : 17 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ١٧: التاريخ 

RED BULL 
   : 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 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٥٥

 TRADEMARK NO . :                         9705 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

الطحـني واملـأكوالت    ، القهوة املصـنعة  ، الساغو، تابيوكا، األرز، السكر، الكاكاو، الشاي، القهوة
، ذرور اخلبـز  ، اخلمرية، دبس السكر ، العسل، جاتاملثل، املعجنات واحللويات ، املصنوعة من احلبوب  

، املثلجات، البهارات، توابل السلطة، )التوابل(الصلصة ، اخلل، اخلردل، امللح الصاحل لالستعمال، امللح
مستحضرات القهوة والكاكاو لصنع    ، الشاي املثلج ، الكاكاو ومشروبات الشكوالتة  ، الشاي، القهوة

وتشـمل  ، املأكوالت املصنوعة من احلبوب لالستهالك البشري     ، وليةاملشروبات الكحولية وغري الكح   
العلكـة بطعـم   ،  احللويـات ، توابل الطعام، رقائق الشوفان وغريها من الرقائق املصنوعة من احلبوب   

خليط الشوكوالتة احملتوية   ، حلوى اللوز احملشوة بالليكري   ، منتجات الشكوالتة ، الشكوكوالتة، الفاكهة
 .واح الفاكة واملوسليال، على الكحول

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, edible salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments), dressing for salad; spices; ice; coffee, tea, cocoa and chocolate 
drinks; iced tea; coffee and cocoa preparations for making alcoholic and non-
alcoholic beverages; cereals for human consumption, including oat flakes and 
other cereal flakes; food flavourings; confectionery, sweets, fruit gums, 
chocolate, chocolate products, pralines with liqueur fillings; chocochlate 
mixtures containing alcohol; chewing gums; fruit and mussel bare. 

 

 : Red Bull GmbH In the Name of :باسم 
 

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

 النمسا:وعنوانه
Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Austria 

At : 
 

 

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

 Filed : 17 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ١٧: التاريخ 

RED BULL 
   : 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 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٥٦

 TRADEMARK NO . :                         9706 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 32 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

املشروبات املصنوعة من مصل    ، مشروبات الطاقة ، املشروبات غري الكحولية وتشمل املشروبات املنعشة     
البريا املصـنوعة مـن     ، )حلاجة الرياضيني أو  /لالستعمال و (واملشروبات التواتربة وزائدة التوتر     ، اللنب
، الستاوت والبريا املعتقة  ، املزر، الربتر، الليكري املصنوع من الشعري   ، البريا املصنوعة من القمح   ، الشعري

املشروبات املصنوعة مـن    ، واملياه الغازية ، املياه املعدنية ، املشروبات غري الكحولية املصنوعة من الشعري     
احملاليل واملستحضرات املستعملة جلعـل املشـروبات مفـورة         ، الشراب، اكهةوعصائر الف ، الفاكهة

 .احلبوب واملساحيق للمشروبات واملشروبات غري الكحولية، )الشربات(
Non alcoholic beverages including refreshing drinks, energy drinks, 
whey beverages and isotonic (hyper-and hypotonic) drinks (for use and / 
or as required by athletes); beer, malt beer, wheat beer, malt liquor, 
porter, ale, stout and lager; non alcoholic malt beverges; mineral water 
and aerated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups, essences and 
other preparations for making beverages as well as effervescent 
(sherbet) tablets and powders for drinks and non-alcoholic cocktails. 

 

 : Red Bull GmbH In the Name of :باسم 
 
Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

 النمسا:وعنوانه
Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Austria 

At : 
 

 

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

 Filed : 17 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ١٧: التاريخ 

RED BULL 
   : 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 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٥٧

 TRADEMARK NO . :                         9707 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 33 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

وتشمل املشروبات  ، املشروبات الكحولية الساخنة واملخلوطة   ، )ما عدا البريا  (املشروبات الكحولية   
املشـروبات  ، النبيذ املسخن واملشروبات املخلوطة احملتوية على احلليـب       ، الكحولية املزودة للطاقة  

املستحضـرات الكحوليـة    ، الروحية والليكري املشروبات  ، النبيذ، الكحولية املصنوعة من الشعري   
املشروبات احملتوية  ، املشروبات الروحية أو مشروبات النبيذ املركز واملشهيات      ، لصناعة املشروبات 

 .على النبيذ
Alcoholic beverages (except beers); hot and mixed alcoholic drinks, 
including alcoholic energy drinks, mulled wine and mixed drinks 
containing milk; alcoholic malt beverages; wines, spirits and liqueurs; 
alcoholic preparations for making beverages; spirit or wine-based 
cocktails and aperitifs; beverages containing wine. 

 

 : Red Bull GmbH In the Name of :باسم 
 
Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

 النمسا:وعنوانه
Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, 

Austria 

At : 
 

 

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

 Filed : 17 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ١٧: التاريخ 

RED BULL 
   : 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 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٥٨

 TRADEMARK NO . :                         9708 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 34 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

لـيس  (بدائل التبغ   ، التبغ املستشق ، التبغ املمضوغ ، السجائر، وتشمل السيجار ، التبغ منتجات التبغ  
علـب السـيجار    ، حامل السيجار والسجائر  ،  قصدير التبغ  مواد املدخنني وخاصة  ) لألغراض الطبية 

الشيء من البضائع املذكورة يكون من املعـادن النفيسـة أو           ، املرطاب، منفضدة السجائر ، والسجائر
، علب الغليون ، الغليون، قاطع السيجار ، منظفات الغليون ، قاعدة الغليون ، مزجياً منها أو مطلي بذلك    

 .الكربيت، مصايف السجائر، علب السجائر، لسجائر ورق السجائرمعدات اجليب للف ا، القدحات
Tobacco; tobacco products, including cigars, cigarettes, smoking 
tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco; tobacco substitutes (not for 
medicinal purposes); smokers’ articles namely tobacco tins, cigar and 
cigarette holders, cigar and cigarette cases, ashtrays, humidors, none of 
the aforesaid goods of precious metals or their alloys or coated 
therewith, pipes stands, pipe clecaners, cigar cutters, pipes, pipe bags, 
lighters, pocket equipment for rolling cigarettes, cigarette papers, 
cigarette cigarettes papers, cigarette cases, cigarettes filters; matches. 

 

 : Red Bull GmbH In the Name of :باسم 
 

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

 النمسا:وعنوانه
Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, 

Austria 

At : 
 

 

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

 Filed : 17 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ١٧: التاريخ 

RED BULL 
   : 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 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٥٩

 TRADEMARK NO . :                         9709 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 42 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

تزويـد  ، الصحية والعناية باجلمـال   ، العناية الطبية ، وسائل الترفيه املؤقتة  ، تزويد الطعام والشراب  
االستشـارة يف جمـال     ، البحث العلمي والصناعي  ، اخلدمات القانونية ، اخلدمات البيطرية والزراعية  

االستشـارات  ، استغالل االختراعـات  ، عيةترخيص حقوق امللكية الصنا   ، حقوق امللكية الصناعية  
 .إدارة قاعات املعارض، برجمة الكمبيوتر، الفنية وتوفري اخلربات

Providing of food and drink; temporary accommodation; medical, 
hygienic and beauty care; veterinary and agricultural services; legal 
services; scientific and industrial research; consultancy for industrial 
property rights, licensing of industrial property rights, exploitation of 
patents; technical consultancy and providing of expertise; computer 
programming; managent of exhibition halls. 

 

 : Red Bull GmbH In the Name of :باسم 
 
Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

 النمسا:وعنوانه
Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, 

Austria 

At : 
 

 

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

 Filed : 17 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ١٧: التاريخ 
 

RED BULL 
 

   : 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 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٦٠

 TRADEMARK NO . :                         9710  : العالمة التجارية رقم

 In Class :                                              ( 25 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

الستر املعرقة الستر ذوات    ، الباليز، وتشمل باليز يت شريت   ، غطاء الرأس ، لباس القدم ، امللبوسات
أحزمـة  ، واقي الـذراع  ، عصابة الرأس ، الطواقي، اخلوذ، املرايل، لستر القصرية اجللدية  ا، الطواقي
أحذية كـرة القـدم     ، لباس القدم للرياضة  ، األلبسة الرياضية ، الطواقي الواقية من الشمس   ، النقود

حفاضـات األطفـال    ، املشد، أجهزة األحذية املانعة للتزحلق   ، أحذية التزحلق ، واخلشبات القائمة 
 .نسوجةامل

Clothing, footwear, headgear, including t-shirts, blouses, sweaters, 
anoraks, windbreakers, aprons, caps, hats, headbands, braces, money-
belts, sun visors; sportswear, footwear for sports, football boots and 
studs, ski boots; non-slipping devices for shoes; corsetry; babies napkins 
of textile. 

 

 : Red Bull GmbH In the Name of :باسم 

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

 النمسا:وعنوانه
Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Austria 

At : 
 

 

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

 Filed : 17 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / 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 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٦١

 TRADEMARK NO . :                         9711 : العالمة التجارية رقم 
 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
الطحني واملأكوالت املصـنوعة    ، القهوة املصنعة ، الساغو، ابيوكات، األرز، السكر، الكاكاو، الشاي، القهوة

امللـح  ، امللـح ، ذرور اخلبز ، اخلمرية، دبس السكر ، العسل، املثلجات، املعجنات واحللويات ، من احلبوب 
، القهـوة ، املثلجـات ، البـهارات ، توابل السلطة ، )التوابل(الصلصة  ، اخلل، اخلردل، الصاحل لالستعمال 

مستحضرات القهوة والكاكاو لصنع املشـروبات      ، الشاي املثلج ، او ومشروبات الشكوالتة  الكاك، الشاي
وتشمل رقائق الشـوفان    ، املأكوالت املصنوعة من احلبوب لالستهالك البشري     ، الكحولية وغري الكحولية  

، وكوالتةالشك، العلكة بطعم الفاكهة  ،  احللويات، توابل الطعام ، وغريها من الرقائق املصنوعة من احلبوب     
الواح الفاكة  ، خليط الشوكوالتة احملتوية على الكحول    ، حلوى اللوز احملشوة بالليكري   ، منتجات الشكوالتة 

 .واملوسلي
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, edible salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments), dressing for salad; spices; ice; coffee, tea, cocoa 
and chocolate drinks; iced tea; coffee and cocoa preparations for 
making alcoholic and non-alcoholic beverages; cereals for human 
consumption, including oat flakes and other cereal flakes; food 
flavourings; confectionery, sweets, fruit gums, chocolate, chocolate 
products, pralines with liqueur fillings; chocochlate mixtures containing 
alcohol; chewing gums; fruit and mussel bare. 

 

 : Red Bull GmbH In the Name of :باسم 

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

 النمسا:وعنوانه
Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Austria 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
 Filed : 17 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / 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 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٦٢

 TRADEMARK NO . :                         9712 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 32 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

املشروبات املصنوعة من مصل    ، ةمشروبات الطاق ، املشروبات غري الكحولية وتشمل املشروبات املنعشة     
البريا املصـنوعة مـن     ، )أو حلاجة الرياضيني  /لالستعمال و (واملشروبات التواتربة وزائدة التوتر     ، اللنب
، الستاوت والبريا املعتقة  ، املزر، الربتر، الليكري املصنوع من الشعري   ، البريا املصنوعة من القمح   ، الشعري

املشروبات املصنوعة مـن    ، واملياه الغازية ، املياه املعدنية ،  من الشعري  املشروبات غري الكحولية املصنوعة   
احملاليل واملستحضرات املستعملة جلعـل املشـروبات مفـورة         ، الشراب، وعصائر الفاكهة ، الفاكهة

 .احلبوب واملساحيق للمشروبات واملشروبات غري الكحولية، )الشربات(
Non alcoholic beverages including refreshing drinks, energy drinks, 
whey beverages and isotonic (hyper-and hypotonic) drinks (for use and / 
or as required by athletes); beer, malt beer, wheat beer, malt liquor, 
porter, ale, stout and lager; non alcoholic malt beverges; mineral water 
and aerated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups, essences and 
other preparations for making beverages as well as effervescent 
(sherbet) tablets and powders for drinks and non-alcoholic cocktails. 

 

 : Red Bull GmbH In the Name of :باسم 

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

 النمسا:وعنوانه
Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, 

Austria 

At : 
 

 

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

 Filed : 17 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ١٧: التاريخ 

 
   : A dress For services  غ  عنوان التبلي

 .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 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٦٣

 TRADEMARK NO . :                         9713 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 33 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

وتشمل املشروبات  ، املشروبات الكحولية الساخنة واملخلوطة   ، )ما عدا البريا  (املشروبات الكحولية   
املشـروبات  ، احملتوية على احلليـب   النبيذ املسخن واملشروبات املخلوطة     ، الكحولية املزودة للطاقة  

املستحضـرات الكحوليـة    ، املشروبات الروحية والليكري  ، النبيذ، الكحولية املصنوعة من الشعري   
املشروبات احملتوية  ، املشروبات الروحية أو مشروبات النبيذ املركز واملشهيات      ، لصناعة املشروبات 

 .على النبيذ
Alcoholic beverages (except beers); hot and mixed alcoholic drinks, 
including alcoholic energy drinks, mulled wine and mixed drinks 
containing milk; alcoholic malt beverages; wines, spirits and liqueurs; 
alcoholic preparations for making beverages; spirit or wine-based 
cocktails and aperitifs; beverages containing wine. 

 

 : Red Bull GmbH In the Name of :باسم 
 
Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer مستوردا / تاجر / الذي يعمل صانعا   
 

 النمسا:وعنوانه
Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Austria 

At : 
 

 

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

 Filed : 17 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / 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 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٦٤

 TRADEMARK NO . :                         9714 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 34 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

لـيس  (التبغ  بدائل  ، التبغ املستشق ، التبغ املمضوغ ، السجائر، وتشمل السيجار ، التبغ منتجات التبغ  
علـب السـيجار    ، حامل السيجار والسجائر  ، مواد املدخنني وخاصة قصدير التبغ    ) لألغراض الطبية 

الشيء من البضائع املذكورة يكون من املعـادن النفيسـة أو           ، املرطاب، منفضدة السجائر ، والسجائر
، علب الغليون ، غليونال، قاطع السيجار ، منظفات الغليون ، قاعدة الغليون ، مزجياً منها أو مطلي بذلك    

 .الكربيت، مصايف السجائر، علب السجائر، معدات اجليب للف السجائر ورق السجائر، القدحات
Tobacco; tobacco products, including cigars, cigarettes, smoking tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco; tobacco substitutes (not for medicinal 
purposes); smokers’ articles namely tobacco tins, cigar and cigarette holders, 
cigar and cigarette cases, ashtrays, humidors, none of the aforesaid goods of 
precious metals or their alloys or coated therewith, pipes stands, pipe 
clecaners, cigar cutters, pipes, pipe bags, lighters, pocket equipment for rolling 
cigarettes, cigarette papers, cigarette cigarettes papers, cigarette cases, 
cigarettes filters; matches. 

 

 : Red Bull GmbH In the Name of :باسم 

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

 النمسا:وعنوانه
Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Austria 

At : 
 

 

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

 Filed : 17 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ١٧: تاريخ ال

 
 

   : 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 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٦٥

 TRADEMARK NO . :                         9715 :  التجارية رقم العالمة

 In Class :                                              ( 42 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

زويـد  ت، الصحية والعناية باجلمـال   ، العناية الطبية ، وسائل الترفيه املؤقتة  ، تزويد الطعام والشراب  
االستشـارة يف جمـال     ، البحث العلمي والصناعي  ، اخلدمات القانونية ، اخلدمات البيطرية والزراعية  

االستشـارات  ، استغالل االختراعـات  ، ترخيص حقوق امللكية الصناعية   ، حقوق امللكية الصناعية  
 .إدارة قاعات املعارض، برجمة الكمبيوتر، الفنية وتوفري اخلربات

Providing of food and drink; temporary accommodation; medical, 
hygienic and beauty care; veterinary and agricultural services; legal 
services; scientific and industrial research; consultancy for industrial 
property rights, licensing of industrial property rights, exploitation of 
patents; technical consultancy and providing of expertise; computer 
programming; managent of exhibition halls. 

 

 : Red Bull GmbH In the Name of :باسم 

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

 النمسا:وعنوانه
Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Austria 

At : 
 

 

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

 Filed : 17 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ١٧: تاريخ ال

 

 
 

   : 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 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٦٦

 TRADEMARK NO . :                         9716 : ة التجارية رقم العالم

 In Class :                                              ( 32 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

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

 

 ,The Cocal-Cola Company :باسم 
a Delaware Corporation, 

In the Name of : 

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

 :وعنوانه
P.O. Box 1734, Atlanta, Georgia 30301, 

U.S.A. 

At : 
 

 

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

 Filed : 19 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٦٧

 TRADEMARK NO . :                         9717 : 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 Cocal-Cola Company :باسم 
a Delaware Corporation, 

In the Name of : 

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

 :وعنوانه
P.O. Box 1734, Atlanta, Georgia 30301, 

U.S.A. 

At : 
 

 

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

 Filed : 19 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٦٨

 TRADEMARK NO . :                         9718 : 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 Cocal-Cola Company :باسم 
a Delaware Corporation, 

In the Name of : 

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

 :وعنوانه
P.O. Box 1734, Atlanta, Georgia 30301, 

U.S.A. 

At : 
 

 

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

 Filed : 19 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ١٩: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services  التبليغ  عنوان 

 . 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٦٩

 TRADEMARK NO . :                         9719 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .٣٠مجيع املذكورة يف الصنف 
All goods in class 30. 

 

 .Perfetti Van Melle Benelux B.V :باسم 
 

In the Name of : 

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

 :وعنوانه
Zoete Inval 20 4815 HK Breda The 

Netherlands Manufacturers & Merchants 

At : 
 

 

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

 Filed : 19 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ١٩: التاريخ 

 
 

mentos 
 
 

   : 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٧٠

 TRADEMARK NO . :                         9720 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .٣٠مجيع املذكورة يف الصنف 
All goods in class 30. 

 

 .Perfetti Van Melle Benelux B.V :باسم 
 

In the Name of : 

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

 :وعنوانه
Zoete Inval 20 4815 HK Breda The 

Netherlands Manufacturers & Merchants 

At : 
 

 

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

 Filed : 19 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ١٩: 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٧١

 TRADEMARK NO . :                         9721 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

الفواكه ، مستخرجات اللحوم، اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وحيوانات وطيور الصيد
مريب أو هالم من الفاكهة (مرمالد ، املربيات، اهلالميات، واخلضراوات احملفوظة واففة واملطهية

زيوت وشحوم صاحلة ، لنب ولنب مثلج، حليب ومنتجات احلليب، بيض، الفواكه املطهية، )وقشورها
، رقائق الذرة ووجبات خفيفة ترتكز على البطاطا، معجون الطماطم وعصري الطماطم، لألكل

 ).٢٩الفئة (متبلة ومقددة ، مملحة، جمففة، مكسرات حممصة، اخلضار أو الفواكه
 

أس/كرافت فودس آ :باسم   
Kraft Foods A/S 

In the Name of : 

 

 

 النرويج،  أوسلو٠٥٦٦ ١جوهان ترون هولستس بالس :وعنوانه
Johan Throne Holsts Plass 1 0566 Oslo, 

Norway 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 20 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١/ ٢٠: التاريخ 

 

 
ESTRELLA 

 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠ البرية هاتف ٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
P .O. Box Co. –IP P . O . Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٧٢

 TRADEMARK NO . :                         9722 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

، سكر وحمليات، الشاي والكاكاو مبا يف ذلك مشروبات مصنوعة منها، هوةبدائل الق، القهوة
) نوع من املعكرونة(الباستا ، حبوب للفطور، الطحني ومستحضرات مغذية مصنوعة من احلبوب

املعجنات واحللويات مبا يف ذلك الشوكوال ، خبز، فطائر، حلوى روسية، البيتزا، ومنتجات العجني
صلصات ، اخلل، الكاتشاب، اخلردل، امللح، اللنب املثلج واملثلجات، ة اللنببوظ، البوظة، واحللويات

 ).٣٠الفئة (اجلاودار أو املعجنات ، الشعري، األرز، الذرة، )ارات(
 

أس/كرافت فودس آ :باسم   
Kraft Foods A/S 

In the Name of : 

 

 

 النرويج،  أوسلو٠٥٦٦ ١جوهان ترون هولستس بالس :وعنوانه
Johan Throne Holsts Plass 1 0566 Oslo, 

Norway 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 20 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١/ ٢٠: التاريخ 

 

 
ESTRELLA 

 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠ البرية هاتف ٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
P .O. Box Co. –IP P . O . Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٧٣

 TRADEMARK NO . :                         9723 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 38 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .تقدمي خدمات االتصاالت اخللوية
 

م.ع.شركة االتصاالت الفلسطينية م :م باس  
 

In the Name of : 

 
Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer 

 الذي يعمل يف جمال تقدمي اخلدمات اخللوية 
 

  رام اهللا–البرية :وعنوانه
 

At : 
 

 

 :Who claims to be the proprietor there of ويدعي أا متلك هذه العالمة 

 Filed : 23 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ٢٣: يخ التار

 

 
 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٦ ١٧٣٣هاتف رقم ،  عمارة عواد٣ شارع اإلرسال ط٥٣/ رام اهللا–احملامية هبه احلسيين 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٧٤

 TRADEMARK NO . :                         9724 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 43 )  : يف الصنف

  : In Respect of : من اجل 
 

 خدمات الفنادق واملطاعم وقاعات الكوكتيل وخدمات التزويد بالطعام والشراب
Hotel, restaurant, catering and cocktail lounge services. 

 

كوربوريشنكونتيننتال هوتلز -انتر :باسم   
lnter-continental Hotels Corporation 

In the Name of : 

 

 

إنك ثري رافينيا درايف ، بواسطة سيكس كونتننتس هوتلز:وعنوانه
 الواليات ٢١٤٩-٣٠٣٤٦والية جورجيا ، مدينة أتالنتا

 املتحدة األمريكية
C/O Six continets Hotels, lnc Three Ravinia 
Drive Atlanta, Georgia 30346-2149 U.S.A 

At : 
 

 

  كصناع وجتار : الذين يعملون

 Filed : 24 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١/ ٢٤: التاريخ 

 
WE KNOW WHAT IT 

TAKES 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠ البرية هاتف ٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
P .O. Box Co. –IP P . O . Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٧٥

 TRADEMARK NO . :                         9725 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .ديل والصحي والبشاكري والفوط الصحية بأنواعهاالورق والشاش والقطن املستعمل يف اال الصي
Paper or Tissues and cotton used in pharmaceutical and sanitary 
preparations and sanitary towels and pads. 

 

 م.م.شركة نقل أخوان ن :باسم 
Nuqul Bros Co. 

In the Name of : 

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

عمان ، ١٥٤ب .شارع الشريف حسني بن على ص:وعنوانه
  األردن١١١١٨

Sharif Hussein Ben Ali Street, P.O.Box: 
154, Amman, 11118, Jordan. 

At : 
 

 

 ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
 سوبر بيي فاين

Who claims to be the proprietor there of: 
Super BABY FINE 

 Filed : 27 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ٢٧: التاريخ 

 
   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٠٨-٢٨٢٠٧٦٣/ ت، ١٠٣٢ب .ص، مكتب أو دقة للمحاماة، غزة، هشام أبو دقة/ احملامي
Lawyer/ Hisham Abu Dagga, Gaza, Abu Dagga Law Office, P.O.Box: 1032, 

Tel: 08-2820763 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٧٦

 TRADEMARK NO . :                         9726 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 16 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

ناديـل الورقيـة وورق     الورق الصحي ومنتوجات الورق من مجيع األنواع ويشمل ذلك احملـارم وامل           
التواليت وبشاكري الورق والشاش الورقي والشاش الورقي املستعمل للوجه والشاش الورقي املستعمل            

 .للتنظيف وفوط الورق وفوط األطفال
Hygienic Paper and paper product of all Kinds, including paper tissues, toilet 
paper, paper towels, tissues, toilet paper, paper towels, tissue paper for 
cleaning purposes, tissue paper napkins and baby diapers. 

 

 م.م.شركة نقل أخوان ن :باسم 
Nuqul Bros Co. 

In the Name of : 

Trading as Manufacturer/ Merchant/ Importer In Industrial and Trading. 
 مستورداً بالتجارة والصناعة/ تاجراً / الذي يعمل صانعا 

عمان ، ١٥٤ب .شارع الشريف حسني بن على ص:وعنوانه
  األردن١١١١٨

Sharif Hussein Ben Ali Street, P.O.Box: 
154, Amman, 11118, Jordan. 

At : 
 

 

 ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
 سوبر بيي فاين

Who claims to be the proprietor there of: 
Super BABY FINE 

 Filed : 27 / 11 / 2002 ٢٠٠٢ / ١١ / ٢٧: التاريخ 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٠٨-٢٨٢٠٧٦٣/ ت، ١٠٣٢ب .ص، مكتب أو دقة للمحاماة، غزة، هشام أبو دقة/ احملامي
Lawyer/ Hisham Abu Dagga, Gaza, Abu Dagga Law Office, P.O.Box: 1032, 

Tel: 08-2820763 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٧٧

 TRADEMARK NO . :                         9727 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .٩كافة البضائع واملنتجات الواردة يف الصنف رقم 
All goods in class 9. 

 

 انتل كوربوريشن :م باس
Intel Corporation 

In the Name of : 

 

كاليفورنيا ،  ميش كولدج بوليفارد سانتا كالرا٢٢٠٠:وعنوانه
٨١١٩-٩٥٠٥٢ 

2200 Mission College Boulevard Santa 
Clara, California 95052-8119 

At : 
 

 

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

 Filed : 4 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ٤: التاريخ 

 
 

CENTRLNO 
 
 
 

   : 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 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٧٨

 TRADEMARK NO . :                         9728 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .٩كافة البضائع واملنتجات الواردة يف الصنف رقم 
AII goods in class 9. 

 

  كوربوريشنانتل :باسم 
lntel Corporation. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

 – ٩٥٠٥٢كاليفورنيا ،  ميشن كولدج بوليفارد سانتا كالرا٢٢٠٠:وعنوانه
  الواليات املتحدة األمريكية٨١١٩

2200 Mission College Boulevard Santa 
Clara, California 95052-8119 

At : 

 

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

  Filed : 4 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ٤: التاريخ 

 
 

INTEL INSIDE 
CENTRINO 

 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٧٩

 TRADEMARK NO . :                         9729 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
  

 تخرجات الدجاجخالصة مس، اخلمرية
Yeast, essence of chicken extract 

 

 هيوباي إينجل ليفن كومبين ليمتد :باسم 
Hubei Angel Leaven Co., Ltd. 

In the Name of : 

 

 الذين يعملون كصناع وجتار 
 

، مقاطعة هيوباي، مدينة ييتشانغ، زهونغنان رود، ٢٤رقم :وعنوانه
 الصني

No. 24, Zhongnan Road, Yichang City, 
Hubei Province, China 

At : 
 

 

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

  Filed : 4 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ٤: التاريخ 
 

 

   : A dress For services عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٨٠

 TRADEMARK NO . :                         9730 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 خالصة مستخرجات الدجاج، اخلمرية
Yeast, essence of chicken extract 

 

 هيوباي إينجل ليفن كومبين ليمتد :باسم 
Hubei Angel Leaven Co., Ltd. 

In the Name of : 

 

 الذين يعملون كصناع وجتار 
 

، مقاطعة هيوباي، مدينة ييتشانغ، زهونغنان رود، ٢٤رقم :وعنوانه
 الصني

No. 24, Zhongnan Road, Yichang City, 
Hubei Province, China 

At : 
 

 

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

  Filed : 4 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ٤: التاريخ 

 

 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 
 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٨١

 TRADEMARK NO . :                         9731 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : اجل من 
  

 .٥مجيعها مشمولة يف الصنف ، طعام للرضع واألطفال وحليب ملرحلة ما بعد الرضاعة
Food for dadies and children, follow-on milk; all inclded in class 5. 
 

  :باسم 
Numico Financial Services S.A., 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 :وعنوانه
Place de I’Europe 3, CH-1003 Lausanne, 

Switzerland 

At : 
 

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

  Filed : 11 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ١١: التاريخ 

       
 

APTAMIL 
 
 

   : 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٨٢

 TRADEMARK NO . :                         9732 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
  

 .٥مجيعها مشمولة يف الصنف ، طعام للرضع واألطفال وحليب ملرحلة ما بعد الرضاعة
Food for dadies and children, follow-on milk; all inclded in class 5. 
 

  :باسم 
Numico Financial Services S.A., 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 :وعنوانه
Place de I’Europe 3, CH-1003 Lausanne, 

Switzerland 

At : 
 

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

  Filed : 11 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ١١: التاريخ 

       
 

MILUMIL 
 
 

   : 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٨٣

 TRADEMARK NO . :                         9733 : ية رقم العالمة التجار

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
  

 .٢٩مجيعها مشمولة يف الصنف ، احلليب ومشتقاته ومنتجات األلبان
Milk and dairy products; all included in class 29. 
 

  :باسم 
Numico Financial Services S.A., 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 :وعنوانه
Place de I’Europe 3, CH-1003 Lausanne, 

Switzerland 

At : 
 

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

  Filed : 11 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ١١: التاريخ 

       
 

MILUMIL 
 
 

   : 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٨٤

 TRADEMARK NO . :                         9734 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
  

 .٢٩مجيعها مشمولة يف الصنف ، احلليب ومشتقاته ومنتجات األلبان
Milk and dairy products; all included in class 29. 
 

  :باسم 
Numico Financial Services S.A., 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 :وعنوانه
Place de I’Europe 3, CH-1003 Lausanne, 

Switzerland 

At : 
 

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

  Filed : 11 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ١١: التاريخ 

       
 

APTAMIL 
 
 
 

   : 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٨٥

 TRADEMARK NO . :                         9735 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .٥مجيعها مشمولة يف الصنف ، عاجلة أمراض املعدة واألمراض املعويةمستحضرات ومواد صيدلية مل
Pharmaccutical preparations and substances for the treatment of 
gastro-intestinal diseases; all included in class 5. 
 

  :باسم 
Numico Financial Services S.A., 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 :وعنوانه
C.J. van Houtenlaan 36, Weesp 1381, The 

Netherlands 

At : 
 

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

  Filed : 11 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ١١: التاريخ 

       
 
 

CALMACTIN 
 
 
 

   : 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٨٦

 TRADEMARK NO . :                         9736 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 35 ) :  الصنف يف

  : In Respect of : من اجل 

 .خدمات استشارية واإلدارية
 

شركة خدمات استشارية اإلدارية املسامهة اخلصوصية  :باسم 
 احملدودة

In the Name of : 

 

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

 - عمارة بنك فلسطني الدويل- حي راس الطاحونة-البرية:وعنوانه
 الطابق الثالث

At : 
 

 

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

  Filed : 11 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ١١: التاريخ 
 

 
 

 .سجيل هذه العالمة ال يعطي صاحبها احلق املطلق باستخدام الظاهرة يف العالم ذات االستخدام العامأن ت: مالحظة
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 الطابق الثالث أو مكتب احملامي بسام - عمارة بنك فلسطني الدويل- حي راس الطاحونة-البرية
. اإلرسال- عمارة السالم-مصلح   



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٨٧

 Trade Mark NO. :                               9737 : مة التجارية رقم العال

  In Class:                                               ( 33) :   يف الصنف 

  : In respect of : من اجل 
 

عطـره  اخلالصات الكحولية للفواكه واملشهيات الكحولية واملشروبات املقطـره واملسـكرات امل          
 والوسكي واخلالصات الكحولية والرم والفودكا والكوكتيالت الكحولية وعصائر التفاح الكحولية

 

 تشاينا كويتشوو موتاي ديستلري ليمتد :باسم 
TRADING As MANUFACTURE 
MERCHANT/ IMPORTANTER. 

In the Name of : 

 

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

، جوييانغ سييت، وايهوان دونغ ستريت،  ونغشان لني٤:وعنوانه
 .الصني، جويز هو بروفنس

At : 

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

  Filed : 12 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ١٢: التاريخ 

      

 
 

   : Adress For services   عنوان التبليغ 

 رام اهللا/ عمارة أميه/ مكتب احملامي فهد الشويكي/ احملامي على حجازي
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٨٨

 Trade Mark NO. :                               9738 : العالمة التجارية رقم 

 In Class:                                               ( 43 ) :   يف الصنف 

  : In respect of : ل من اج
 

 .كل اخلدمات الداخلة يف هذا الصف
All services in class in this class. 

 

 AMADEUS GLOBAL TRA VEL :باسم 
DISTRIBUTION, S.A. 

In the Name of : 
 

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

 نياإسبا:وعنوانه
Salvador de Madariaga No 1, 28027- 

Madrid, Spain 

At : 

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

  Filed : 14 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ١٤: التاريخ 

 
AMADEUS 

 
 
 
 

   : Adress For services  عنوان التبليغ  

الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب / لفكرية يت أم يب اجنتس أبو غزالة للملكية ا  
Abu- Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents /P.O.Box: 3800 Al- Birah / The West Bank 

 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٨٩

 TRADEMARK NO . :                         9739 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

مشـروبات  ، مشروبات الكاكاو ، الشوكوال، الكاكاو، بدائل القهوة ، مستخرجات القهوة ، القهوة
منتجـات  ، الشـاي ، الشوكوال ومشروبات القهوة واملستحضرات املعدة لتحضري تلك املشروبات       

منتجـات  ، ويات وخصوصا احللويات املصنوعة من السـكر والشـوكوال        األفران والفطائر واحلل  
 .املثلجات الصاحلة لألكل، املستحضرات املصنوعة من احلبوب، العجني

Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, cocoa, chocolate, cocoa 
beverages, chocolate beverages and coffee beverages and preparations 
for such beverages, tea; bakery, pastry and confectionery products, in 
particular sugar and chocolate confectioery, dough products, 
preparations made from cereals, edible ices (international class 30). 

 

 كرافت فودس شفايتس هولدينغ آخ :باسم 
Kraft Foods Schweiz Holding AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

  زيوريخ سويسرا٨٠٠٨ - سي أتش٢٠٣بيللرييفشتراسة :وعنوانه
Bellerivestrasse 203 CH- 8008 Zurich 

Switzerland 

At : 

 

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

  Filed : 15 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ١٥: التاريخ 

 

SUGUS 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٩٠

 Trade Mark NO. :                               9740 : العالمة التجارية رقم 

 In Class:                                               ( 42 ) :   يف الصنف 

  : In respect of : من اجل 
 

حتضري ساندويتشات اهلمربغر ووجبات السندوتش السريعة التحضري ومستقاا من اللحوم الباردة           
 واملشوية

preparing Hamburger sandwiches and all other hastily prepared 
sandwiches of cold and grilled meat. 

 

 .شركة الكنار للمطاعم والسياحة املسامهة اخلصوصية احملدودة :باسم 
Alkenar private limited company for 

restaurants and tourism. 

In the Name of : 

 

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

  رام اهللا١٩٥١ب .ص:وعنوانه
P.O. Box 1951 Ramallah 

At : 

 

 ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
شركة الكنار للمطـاعم والسـياحة      

 .املسامهة اخلصوصية احملدودة

Who claims to be the proprietors there of 
Alkenar private limited company for 
restaurants and tourism. 

  Filed : 15 / 1 / 2002 ٢٠٠٢ / ١ / ١٥: التاريخ 
 

 
   : Adress For services  عنوان التبليغ  

  رام اهللا١٩٥١ب .ص
P.O. Box 1951 Ramallah 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٩١

 Trade Mark NO. :                               9741 : العالمة التجارية رقم 

 In Class:                                               ( 38 ) :   يف الصنف 

  : In respect of : من اجل 
 

 .خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية
Communications and telecommunicatons services. 

 

 .م.شركة عرب األردن خلدمات االتصاالت م :باسم 
 

In the Name of : 

 

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

  األردن- عمان ١١١١٨ الرمز الربيدي ٦٦٤٨ب .ص:وعنوانه
 

At : 

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

  Filed :   /  / 2002 ٢٠٠٢:  /   / التاريخ 

 
 

 
 

 
   : Adress For services  عنوان التبليغ  

  ، رام اهللا٧٤ب .  ص –حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A F . & R . SHEHADEH , LAW OFFICE , P.O . BOX . 74 RAMALLAH. 

 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٩٢

 Trade Mark NO. :                               9742 : العالمة التجارية رقم 

  In Class:                                               ( 9 ) :   الصنف يف 

  : In respect of : من اجل 

وعصا ، مؤشر الشاشة ولوحات املفاتيح   :  قطع حاسوب وتتضمن أدوات التحكم     -أجهزة حاسوب 
 بأجهزة حاسو، أدوات التحكم بأمنعمه الرئيسية الستعماهلا فيديو احلاسوب، األلعاب

 

 MICROSOFT CORPORATION- ONE :باسم 
MICROSOFT WRY REDMOND, 

WASHINGTON- U.S.A.- WASHINGTON. 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  الذي يعمل صانعا و تاجرا والذي يدعي أنه صاحبها 
 

 MICROSOFT CORPORATION- ONE:وعنوانه
MICROSOFT WRY REDMOND, 

WASHINGTON- U.S.A.- WASHINGTON. 

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of ويدعون أم ميلكون هذه العالمة 

  Filed : 2 / 7 / 1998 ١٩٩٨ / ٧ / ٢: التاريخ 

      

 
 

   : Adress For services  عنوان التبليغ  

الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب / جنتس أبو غزالة للملكية الفكرية يت أم يب ا  
Abu- Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents /P.O.Box: 3800 Al- Birah / The West Bank  

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٩٣

 TRADEMARK NO . :                         9743 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ٩مجيع البضائع الداخلة يف صنف 
AII goods that included in class 9. 

 

 هيل فيو ٣٢٤٠شركة مؤسسة وموجودة يف . إنك، سي إن إف :باسم 
 الواليات املتحدة األمريكية ٩٤٣٠٤كاليفورنيا ، بالو آلتو، أفنيو

 .ار ويدعون بأم ميلكون هذه العالمةالذين هم صانعني وجت
CNF, Inc. A Corporation is existing in 3240 

Hillview Avenue, Palo Alto California 94304, 
USA trading as manufacturers and merchants 

who claim to be the proprietors thereof. 

In the Name of : 

 
 

 

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

  Filed : 17 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ١٧: التاريخ 

 
 

MENLO 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 بيت ساحور الضفة الغربية، ١٨٢: ب.ص
P.O. Box 182, Bait Sahoor West Bank. 

 
 
 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٩٤

 TRADEMARK NO . :                         9744 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 39 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

نقـل وتوصـيل    ، ختـزين ، استالم/ خصوصا؛ أخذ ، السوقيات العكسية ، خدمات سلسلة العرض  
البـواخر أو   ، القطارات، شحنات اآلخرين األخرى عن طريق اجلو     املواد اخلام و  ، الرزمات، الوثائق

، ورزم شحنات الوثـائق   ، استالم، التوزيع، خصوصا؛ التخزين ، الشاحنات؛ خدمات املستودعات  
ونقل البضائع لآلخرين   ، خدمات شحن السلع  ، وشحنات اآلخرين األخرى  ، املواد اخلام ، الرزمات

 .لشاحناتالبواخر أو ا، القطارات، بواسطة اجلو
 

 .سي إن إف إنك :باسم 
CNF INC. 

In the Name of : 

 

 الواليات ٩٤٣٠٤كاليفورنيا ، بالو ألتو،  هيلفيو أفينيو٣٢٤٠:وعنوانه
 املتحدة األمريكية

3240 Hillview Avenue, Palo Alto, 
California, 94304 USA 

At : 

 

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

  Filed : 17 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ١٧: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٩٥

 Trade Mark NO. :                               9745 : مة التجارية رقم العال

 In Class:                                               ( 36 ) :   يف الصنف 

  : In respect of : من اجل 

 .خدمات مسسرة اجلمارك من أجل اآلخرين
Customs brokerage services for others 

 

 .سي إن إف إنك :سم با
CNF INC. 

In the Name of : 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  الذي يعمل صانعا و تاجرا والذي يدعي أنه صاحبها 

 الواليات ٩٤٣٠٤كاليفورنيا ، بالو ألتو،  هيلفيو أفينيو٣٢٤٠:وعنوانه
 املتحدة األمريكية

3240 Hillview Avenue, Palo Alto, 
California, 94304 USA 

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of ويدعون أم ميلكون هذه العالمة 

  Filed : 17 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ١٧: التاريخ 

      

 
 

 
   : Adress For services  عنوان التبليغ  

 براءات اختراع وكيل تسجيل عالمات جتارية و–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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٩٦

 Trade Mark NO. :                               9746 : العالمة التجارية رقم 

 In Class:                                               ( 35 ) :   يف الصنف 

  : In respect of : من اجل 

خصوصـا؛ التعقـب بواسـطة      ، اخلدمات السوقية والسوقية العكسـية    ، خدمات سلسلة العرض  
، خـدمات املسـتودعات   ، وشحنات اآلخرين األخرى  ، املواد اخلام ، الرزمات، الكومبيوتر للوثائق 

، الصاق الرقـع التعريفيـة علـى الوثـائق        ، معاجلة العائدات ،  الفرعي التجميع، خصوصا؛ العدد 
معاجلـة  ، وشحنات اآلخرين األخرى؛ خدمات إدارة املعلومات؛ خصوصـا       ، املواد اخلام ، الرزمات
الرزمات والشحنات بواسطة شـبكات     ، تعقب الوثائق ، حتضري وثائق الشحن والفواتري   ، الشحنات
، خصوصا، واإلنترنت؛ خدمات إدارة األعمال   ) احمللية/ الداخليةالشبكات  (اإلنترنت  ، الكومبيوتر

التنبؤ بالعرض  ، وضوح وتزامن سلسلة العرض   ، خدمات سلسلة العرض  ، إدارة السوقيات العكسية  
وعمليات توزيع املنتجات لآلخرين؛ خدمات استشـارات األعمـال املتعلقـة بتوزيـع             ، والطلب
وأنظمـة  ، سلسلة العـرض  ، السوقيات العكسية ، ياتالسوق، خدمات إدارة العمليات  ، املنتجات

 .اإلنتاج وحلول التوزيع

 .سي إن إف إنك :باسم 
CNF Inc. 

In the Name of : 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  الذي يعمل صانعا و تاجرا والذي يدعي أنه صاحبها 

 الواليات ٩٤٣٠٤يفورنيا كال، بالو ألتو،  هيلفيو أفينيو٣٢٤٠:وعنوانه
 املتحدة األمريكية

3240 Hillview Avenue, Palo Alto, 
California, 94304 USA 

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of ويدعون أم ميلكون هذه العالمة 

  Filed : 17 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ١٧: التاريخ 

 
   : Adress 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٩٧

 TRADEMARK NO . :                         9747 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ٩مجيع البضائع الداخلة يف صنف 
AII goods that included in class 9. 

 

 هيل فيو ٣٢٤٠شركة مؤسسة وموجودة يف . إنك، سي إن إف :باسم 
 الواليات املتحدة األمريكية ٩٤٣٠٤كاليفورنيا ، بالو آلتو، فنيوأ

 .الذين هم صانعني وجتار ويدعون بأم ميلكون هذه العالمة
CNF, Inc. A Corporation is existing in 3240 

Hillview Avenue, Palo Alto California 94304, 
USA trading as manufacturers and merchants 

who claim to be the proprietors thereof. 

In the Name of : 

 
 

 

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

  Filed : 17 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ١٧: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 بيت ساحور الضفة الغربية، ١٨٢: ب.ص
P.O. Box 182, Bait Sahoor West Bank. 

 
 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٩٨

 TRADEMARK NO . :                         9748 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 39 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

نقـل وتوصـيل    ، ختـزين ، استالم/  خصوصا؛ أخذ  ،السوقيات العكسية ، خدمات سلسلة العرض  
البـواخر أو   ، القطارات، املواد اخلام وشحنات اآلخرين األخرى عن طريق اجلو       ، الرزمات، الوثائق

، ورزم شحنات الوثـائق   ، استالم، التوزيع، خصوصا؛ التخزين ، الشاحنات؛ خدمات املستودعات  
ونقل البضائع لآلخرين   ، مات شحن السلع  خد، وشحنات اآلخرين األخرى  ، املواد اخلام ، الرزمات

 .البواخر أو الشاحنات، القطارات، بواسطة اجلو
Supply chain, logistics, and reverse logistics services, namely, pick-up, 
storage, transportation, and delivery of documents, packages, raw 
materials, and other freight for others by air, rail, ship or truck; 
warehousing services, namely, storage, distribution, pick-up, and 
packing for shipment of documents, packages, raw materials, and other 
freight for others; freight forwarding services; and transportation of the 
goods of others by air, rail, ship or truck. 

 .سي إن إف إنك :باسم 
CNF Inc. 

In the Name of : 

 

 الواليات ٩٤٣٠٤كاليفورنيا ، بالو ألتو،  هيلفيو أفينيو٣٢٤٠:وعنوانه
 املتحدة األمريكية

3240 Hillview Avenue, Palo Alto, 
California, 94304 USA 

At : 

 

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

  Filed : 17 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ١٧: التاريخ 

MENLO 

   : 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٩٩

 Trade Mark NO. :                               9749 : العالمة التجارية رقم 

 In Class:                                               ( 36 ) :   يف الصنف 

  : In respect of : من اجل 

 .خدمات مسسرة اجلمارك من أجل اآلخرين
Customs brokerage services for others 

 

 .سي إن إف إنك :باسم 
CNF INC. 

In the Name of : 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer  الذي يعمل صانعا و تاجرا والذي يدعي أنه صاحبها 

 الواليات ٩٤٣٠٤كاليفورنيا ، لو ألتوبا،  هيلفيو أفينيو٣٢٤٠:وعنوانه
 املتحدة األمريكية

3240 Hillview Avenue, Palo Alto, 
California, 94304 USA 

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of ويدعون أم ميلكون هذه العالمة 

  Filed : 17 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ١٧: التاريخ 

      
 

MENLO 

 
 

 
   : Adress 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٠٠

 Trade Mark NO. :                               9750 : ية رقم العالمة التجار

 In Class:                                               ( 35 ) :   يف الصنف 

  : In respect of : من اجل 

خصوصـا؛ التعقـب بواسـطة      ، اخلدمات السوقية والسوقية العكسـية    ، خدمات سلسلة العرض  
، خـدمات املسـتودعات   ، وشحنات اآلخرين األخرى  ، املواد اخلام ، الرزمات، لوثائقالكومبيوتر ل 

، الصاق الرقـع التعريفيـة علـى الوثـائق        ، معاجلة العائدات ، التجميع الفرعي ، خصوصا؛ العدد 
معاجلـة  ، وشحنات اآلخرين األخرى؛ خدمات إدارة املعلومات؛ خصوصـا       ، املواد اخلام ، الرزمات
الرزمات والشحنات بواسطة شـبكات     ، تعقب الوثائق ، ق الشحن والفواتري  حتضري وثائ ، الشحنات
، خصوصا، واإلنترنت؛ خدمات إدارة األعمال   ) احمللية/ الشبكات الداخلية (اإلنترنت  ، الكومبيوتر

التنبؤ بالعرض  ، وضوح وتزامن سلسلة العرض   ، خدمات سلسلة العرض  ، إدارة السوقيات العكسية  
ملنتجات لآلخرين؛ خدمات استشـارات األعمـال املتعلقـة بتوزيـع           وعمليات توزيع ا  ، والطلب
وأنظمـة  ، سلسلة العـرض  ، السوقيات العكسية ، السوقيات، خدمات إدارة العمليات  ، املنتجات

 .اإلنتاج وحلول التوزيع

 .سي إن إف إنك :باسم 
CNF Inc. 

In the Name of : 

Trading as Manufacturer / Merchant / Importer ي يعمل صانعا و تاجرا والذي يدعي أنه صاحبها الذ  

 الواليات ٩٤٣٠٤كاليفورنيا ، بالو ألتو،  هيلفيو أفينيو٣٢٤٠:وعنوانه
 املتحدة األمريكية

3240 Hillview Avenue, Palo Alto, 
California, 94304 USA 

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of ويدعون أم ميلكون هذه العالمة 

  Filed : 17 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ١٧: التاريخ 

MENLO 

   : Adress 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٠١

 TRADEMARK NO . :                         9751 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
  

اتف بدون أسالك أو اهلواتف اليت تعمل عرب األقمار الصـناعية           اهلواتف واهلواتف الالسلكية واهلو   
وأجهزة إدخال أو إخراج املعلومات يف شبكات احلاسوب املخصصة لالتصاالت وأجهزة الفـاكس             

اهلواتف الذكية وحتديدا اهلواتف اليت هلا املقدرة على نقل البيانـات الصـوتية     ، وأجهزة االتصاالت 
اهلوائيـات  ، نترنت وإرسال واستالم الفاكسات والربيد اإللكتروين     والصور والوصول إىل شبكة اإل    

والبطاريات وشاحنات البطاريات ومزودات الطاقة وبيوت أو علب أو اغطية ومشابك وعلب محل             
للواتف املتحركة وأجهزة حاسوب وعلب احلمل لتوابع هذه األجهزة وخصوصـا امليكووفونـات             

احلامالت والقواعـد   ، واألغطية وشاحنات البطاريات  ومكربات الصوت والسماعات والبطاريات     
الصغرية للمكاتب وامليكروفونات ومكربات الصوت والسماعات وتوابع اهلاتف املتحـرك علـى            

اطقم ، شكل حامالت ال متسك باليد ومساعات وميكروفونات ومكربات صوت للهواتف املتحركة          
 املستعملة يف املركبـات حتتـوي علـى         السيارة خمصصة حلمل أجهزة وأدوات االتصاالت احملمولة      

هوائيات وأسالك نقل اهلوائيات ووصالت اهلوائيات والكوابل ومساعات األذن وميكووفونـات ال            
متسك باليد وحامالت اهلواتف والسماعات وشاحنات اهلواتف يف السيارات وكوابـل البيانـات             

 ووصالت الكوابـل الكهربائيـة      قواعد للهواتف وتعترب أجزاء من اهلواتف     ، واألسالك الكهربائية 
أجهزة لتسجيل وختزين   ، وكوابل اهلواتف وامليكووفونات ومكربات الصوت وشاحنات البطاريات      

أو الصور املرئيـة وحتديـدا قواعـد        /ونقل واستقبال أو إعادة أنتاج البيانات والصوت والصور و        
لقاعدة اإللكترونية واهلوائيات   رئيسية حتتوى على هوائيات موجهة ومراقبات حملطة ومراقبات حملطة ا         

املوجهة وأجهزة املذياع ذات املوجات امليكروية وبدالت اهلواتف وعقد االتصال ومفاتيح كهربائية            
ألغراض االتصاالت الالسلكية واملزودات واملسالك وبطاقات البيانات الذكية واملودمز ووحدات          

 البصرية واألنظمة واألجهـزة اإللكترونيـة       الكوابل الكهربائية وكوابل اخليوط   ، االتصال املتعددة 
وحتديدا امللغزات ومفسرات امللغزات واملشفرات ومفسرات الشيفرة لتغليـز وتفسـري التلغيـز             

أو فك تشفري نقل الصوت والبيانات والصور واملرئيات واألجهزة اإللكترونية إلدخال           /والتشفري و 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٠٢

انات واملستقبالت والنـاقالت واملشـفرات      وإخراج البيانات وحتديدا أجهزة إخراج وإدخال البي      
وأجهزة البث واالستقبال القادرة على معاجلة البث والقمر الصناعي والفاكس والتلفاز واالتصـال             
الالسلكي والشبكة واألشعة حتت احلمراء واأللعاب املرئية وإشارات بيانـات احلاسـوب ولنقـل              

، وساط املعلوماتيـة املتعـددة أو البيانـات       وإعادة إنتاج واستقبال الصوت والصور واملرئيات واأل      
أجهزة احلاسـوب وأنظمـة احلاسـوب       ، أجهزة معاجلة البيانات وحتديدا معاجلات اإلشارة الرقمية      

وبرامج تستعمل لنقل أو إعادة إنتاج أو استقبال الصوت والصور واملرئيات أو البيانات عرب شبكة               
تخراج املعلومات لتعزيـز وتسـهيل اسـتعمال        اتصاالت السلكية أو نظام بني أجهزة إدخال واس       
أجهزة احلاسوب املستعملة دف عـام إلدارة       ، والوصل إىل شبكات احلاسوب وشبكات اهلواتف     

أنظمة احلاسوب للتجارة اإللكترونية اليت تسمح ملستعملها أن يقوم بأمان بتقـدمي            ، قاعدة البيانات 
رونية بواسطة شبكة حاسوب عامليـة أو شـبكة        الطلبات والدفع يف جمال معامالت األعمال الاللكت      

برامج تدريب ودعم منتوجات للحاسـوب واهلواتـف املتحركـة يف جمـال             ، اتصاالت السلكية 
، برامج العاب احلاسـوب   ، برامج حاسوب ذات فائدة للقيام بأعمال صيانة احلاسوب       ، االتصاالت

حركة والكتب اإللكترونية واأللعاب    أنظمة احلاسوب وبرامج لتقدمي املوسيقي واألفالم والرسوم املت       
مصادر الطاقة لعناصر شبكة االتصال الالسلكي وحتديدا البطاريات ومزودات         ، يف جمال الترفيه العام   

أنظمـة  ، احملطات الفرعية أو املكررات وحتديدا مكربات اإلشارة أو مكـربات املكـررات           ، الطاقة
بية لتوزيع املعلومات واحملتوى املتفاعـل الـذي        األوساط املعلوماتية املتعددة وحتديدا برامج حاسو     

حيتوي على نص وصور ومرئيات وصوت للمستعملني يف جمال االتصاالت الالسـلكية وأجهـزة              
أو /إدخال واستخراج األوساط املعلوماتية املتعددة للحاسـوب والقمـر الصـناعي والكوابـل و             

مراقبات ومظهرات للـهواتف    ،  هلا مستقبالت أرضية وهوائيات ومفاتيح كهربائية وحمركات تابعة      
وحدات األسطح البينية وحتديدا لوحات املفاتيح وجمموعة املفاتيح واسطوانات املفـاتيح           ، املتحركة

أنظمة احلاسوب وبرامج إلدارة وتشغيل أجهـزة       ، واألزرار ولوحات التبديل الكهربائية والشاشات    
فهرسة واسترجاع املعلومات والبيانات    االتصاالت الالسلكية وأنظمة احلاسوب للوصول والبحث و      

من شبكات احلاسوب العاملية وشبكات االتصال العاملية ودف املسح واخلوض يف مواقـع شـبكة               
العنكبوت على الشبكات املذكورة وأنظمة احلاسوب إرسال واستقبال الرسائل القصرية والربيـد            

ذياع استقبال وبث قياسـي ورقمـي أو        م، اإللكتروين ولتصفية املعلومات غري النصية من البيانات      



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٠٣

أنظمة األلعاب الاللكترونيـة للـهاتف      ، مستقبالت للبيانات والصوت والصورة واالتصال املرئي     
الكامريات وحتديدا الكامريات الفوتوغرافية والكـامريات الرقميـة وكـامريات          ، املتحرك املركب 

 النقديـة الكهربائيـة وخصوصـا       أنظمة وأجهزة للمعامالت  ، الصور املتحركة وكامريات الفيديو   
البطاقات الذكية وقارئات البطاقات الذكية وقارئات البطاقات ألهداف االتصاالت وحتديدا بطاقات           
البيانات وبطاقات املودم وبطاقات مودم الفاكس ألهداف االتصاالت مجيعها تستعمل مع أجهـزة             

حلاسوب مسجلة علـى احلاسـوب      املنشورات اإللكترونية وحتديدا كتيبات ملستعملي ا     ، االتصال
الكاسيتات السمعية واملرئية املسجلة مسـبقا      ، وأشرطة مسعية ومرئية فارغة وأشرطة وأقراص ممغنطة      

وأشرطة وأقراص ممغنطة تقدم املوسيقي واألفالم والرسوم املتحركة والكتب الالكترونية واأللعـاب            
 الرقمية وأقـراص الفيـديو املمغنطـة        أشرطة مسعية وبصرية والكاسيتات وأقراص الفيديو     ، املرئية
 وآالت تسجيل وتشغيل    MP3 وأقراص الليزر واألقراص الصغرية آالت تسجيل وتشغيل         CDIو

األقراص املمغنطة وتوابعها اليت تقدم مواد ترفيهية ومعلومات ومواد متعددة الوساطة والكتيبـات             
أجهـزة  ، نظارات بصـرية  ، ات مشسية نظار، املنظار، السماعات، أجهزة التلفاز ، واملواد التوجيهية 

إنذار ضد السرقة واحلريق وأجهزة السترييو وخصوصا مستقبالت ومكربات السترييو واألقـراص            
 .٩مجيعها مشمولة يف الصنف ،  ومشغالت األقراص الصغرية ومكربات الصوتMP3املمغنطة و 
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 TRADEMARK NO . :                         9752 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
  

اهلواتف واهلواتف الالسلكية واهلواتف بدون أسالك أو اهلواتف اليت تعمل عرب األقمار الصـناعية              
تصاالت وأجهزة الفـاكس    وأجهزة إدخال أو إخراج املعلومات يف شبكات احلاسوب املخصصة لال         

اهلواتف الذكية وحتديدا اهلواتف اليت هلا املقدرة على نقل البيانـات الصـوتية     ، وأجهزة االتصاالت 
اهلوائيـات  ، والصور والوصول إىل شبكة اإلنترنت وإرسال واستالم الفاكسات والربيد اإللكتروين         

أو أغطية ومشابك وعلب محل     والبطاريات وشاحنات البطاريات ومزودات الطاقة وبيوت أو علب         
للهواتف املتحركة وأجهزة حاسوب وعلب احلمل لتوابع هذه األجهزة وخصوصا امليكووفونـات            

احلامالت والقواعـد   ، ومكربات الصوت والسماعات والبطاريات واألغطية وشاحنات البطاريات      
تحـرك علـى    الصغرية للمكاتب وامليكروفونات ومكربات الصوت والسماعات وتوابع اهلاتف امل        

اطقم ، شكل حامالت ال متسك باليد ومساعات وميكروفونات ومكربات صوت للهواتف املتحركة          
السيارة خمصصة حلمل أجهزة وأدوات االتصاالت احملمولة املستعملة يف املركبـات حتتـوي علـى               
 هوائيات وأسالك نقل اهلوائيات ووصالت اهلوائيات والكوابل ومساعات األذن وميكووفونـات ال           

متسك باليد وحامالت اهلواتف والسماعات وشاحنات اهلواتف يف السيارات وكوابـل البيانـات             
قواعد للهواتف وتعترب أجزاء من اهلواتف ووصالت الكوابـل الكهربائيـة           ، واألسالك الكهربائية 

أجهزة لتسجيل وختزين   ، وكوابل اهلواتف وامليكووفونات ومكربات الصوت وشاحنات البطاريات      
أو الصور املرئيـة وحتديـدا قواعـد        /ستقبال أو إعادة أنتاج البيانات والصوت والصور و       ونقل وا 

رئيسية حتتوى على هوائيات موجهة ومراقبات حملطة ومراقبات حملطة القاعدة اإللكترونية واهلوائيات            
ئية املوجهة وأجهزة املذياع ذات املوجات امليكروية وبدالت اهلواتف وعقد االتصال ومفاتيح كهربا           

ألغراض االتصاالت الالسلكية واملزودات واملسالك وبطاقات البيانات الذكية واملودمز ووحدات          
الكوابل الكهربائية وكوابل اخليوط البصرية واألنظمة واألجهـزة اإللكترونيـة          ، االتصال املتعددة 

لغيـز  وحتديدا امللغزات ومفسرات امللغزات واملشفرات ومفسرات الشيفرة لتغليـز وتفسـري الت           
أو فك تشفري نقل الصوت والبيانات والصور واملرئيات واألجهزة اإللكترونية إلدخال           /والتشفري و 
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وإخراج البيانات وحتديدا أجهزة إخراج وإدخال البيانات واملستقبالت والنـاقالت واملشـفرات            
واالتصـال  وأجهزة البث واالستقبال القادرة على معاجلة البث والقمر الصناعي والفاكس والتلفاز            

الالسلكي والشبكة واألشعة حتت احلمراء واأللعاب املرئية وإشارات بيانـات احلاسـوب ولنقـل              
، وإعادة إنتاج واستقبال الصوت والصور واملرئيات واألوساط املعلوماتيـة املتعـددة أو البيانـات             

احلاسـوب  أجهزة احلاسـوب وأنظمـة      ، أجهزة معاجلة البيانات وحتديدا معاجلات اإلشارة الرقمية      
وبرامج تستعمل لنقل أو إعادة إنتاج أو استقبال الصوت والصور واملرئيات أو البيانات عرب شبكة               
اتصاالت السلكية أو نظام بني أجهزة إدخال واستخراج املعلومات لتعزيـز وتسـهيل اسـتعمال               

رة أجهزة احلاسوب املستعملة دف عـام إلدا      ، والوصل إىل شبكات احلاسوب وشبكات اهلواتف     
أنظمة احلاسوب للتجارة اإللكترونية اليت تسمح ملستعملها أن يقوم بأمان بتقـدمي            ، قاعدة البيانات 

الطلبات والدفع يف جمال معامالت األعمال الاللكترونية بواسطة شبكة حاسوب عامليـة أو شـبكة              
برامج تدريب ودعم منتوجات للحاسـوب واهلواتـف املتحركـة يف جمـال             ، اتصاالت السلكية 

، برامج العاب احلاسـوب   ، برامج حاسوب ذات فائدة للقيام بأعمال صيانة احلاسوب       ، التصاالتا
أنظمة احلاسوب وبرامج لتقدمي املوسيقي واألفالم والرسوم املتحركة والكتب اإللكترونية واأللعاب           

ومزودات مصادر الطاقة لعناصر شبكة االتصال الالسلكي وحتديدا البطاريات         ، يف جمال الترفيه العام   
أنظمـة  ، احملطات الفرعية أو املكررات وحتديدا مكربات اإلشارة أو مكـربات املكـررات           ، الطاقة

األوساط املعلوماتية املتعددة وحتديدا برامج حاسوبية لتوزيع املعلومات واحملتوى املتفاعـل الـذي             
جهـزة  حيتوي على نص وصور ومرئيات وصوت للمستعملني يف جمال االتصاالت الالسـلكية وأ            

أو /إدخال واستخراج األوساط املعلوماتية املتعددة للحاسـوب والقمـر الصـناعي والكوابـل و             
مراقبات ومظهرات للـهواتف    ، مستقبالت أرضية وهوائيات ومفاتيح كهربائية وحمركات تابعة هلا       

تيح وحدات األسطح البينية وحتديدا لوحات املفاتيح وجمموعة املفاتيح واسطوانات املفـا          ، املتحركة
أنظمة احلاسوب وبرامج إلدارة وتشغيل أجهـزة       ، واألزرار ولوحات التبديل الكهربائية والشاشات    

االتصاالت الالسلكية وأنظمة احلاسوب للوصول والبحث وفهرسة واسترجاع املعلومات والبيانات          
ة من شبكات احلاسوب العاملية وشبكات االتصال العاملية ودف املسح واخلوض يف مواقـع شـبك              

العنكبوت على الشبكات املذكورة وأنظمة احلاسوب إرسال واستقبال الرسائل القصرية والربيـد            
مذياع استقبال وبث قياسـي ورقمـي أو        ، اإللكتروين ولتصفية املعلومات غري النصية من البيانات      
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أنظمة األلعاب الاللكترونيـة للـهاتف      ، مستقبالت للبيانات والصوت والصورة واالتصال املرئي     
الكامريات وحتديدا الكامريات الفوتوغرافية والكـامريات الرقميـة وكـامريات          ، املتحرك املركب 

أنظمة وأجهزة للمعامالت النقديـة الكهربائيـة وخصوصـا         ، الصور املتحركة وكامريات الفيديو   
البطاقات الذكية وقارئات البطاقات الذكية وقارئات البطاقات ألهداف االتصاالت وحتديدا بطاقات           
البيانات وبطاقات املودم وبطاقات مودم الفاكس ألهداف االتصاالت مجيعها تستعمل مع أجهـزة             

املنشورات اإللكترونية وحتديدا كتيبات ملستعملي احلاسوب مسجلة علـى احلاسـوب           ، االتصال
الكاسيتات السمعية واملرئية املسجلة مسـبقا      ، وأشرطة مسعية ومرئية فارغة وأشرطة وأقراص ممغنطة      

شرطة وأقراص ممغنطة تقدم املوسيقي واألفالم والرسوم املتحركة والكتب الالكترونية واأللعـاب            وأ
أشرطة مسعية وبصرية والكاسيتات وأقراص الفيديو الرقمية وأقـراص الفيـديو املمغنطـة             ، املرئية
 وآالت تسجيل وتشغيل    MP3 وأقراص الليزر واألقراص الصغرية آالت تسجيل وتشغيل         CDIو

ص املمغنطة وتوابعها اليت تقدم مواد ترفيهية ومعلومات ومواد متعددة الوساطة والكتيبـات             األقرا
أجهـزة  ، نظارات بصـرية  ، نظارات مشسية ، املنظار، السماعات، أجهزة التلفاز ، واملواد التوجيهية 

إنذار ضد السرقة واحلريق وأجهزة السترييو وخصوصا مستقبالت ومكربات السترييو واألقـراص            
 .٩مجيعها مشمولة يف الصنف ،  ومشغالت األقراص الصغرية ومكربات الصوتMP3غنطة و املم
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 TRADEMARK NO . :                         9753 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 32 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

اكه وعصري  شراب الفو ، غري كحولية ، املياه املعدنية والغازية ومشروبات أخرى غري كحولية      ، البرية
 .٣٢مجيعها مشمولة يف الصنف ، الشراب ومستحضرات أخرى لصنع املشروبات اخلفيفة، الفواكه

Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit 
drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making 
beverages; aII included in class 32. 
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 TRADEMARK NO . :                         9754 : العالمة التجارية رقم 
 In Class :                                              ( 38 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
  

رسال بواسطة األقمار الصناعية واالتصال خدمات االتصال عن بعد واالتصال الالسلكي وخصوصا اإل
باهلاتف واإلرسال بالتلغرام والتلتكست والفاكس والربيد اإللكتروين وبالبث بواسطة التلفاز والرسائل 
بالصوت اإللكتروين وحتديدا التسجيل والتخزين وإرسال الرسائل الصوتية الحقا عرب اهلاتف واالجتماع 

واإلرسال اإللكتروين للصوت والصورة والرسائل والبيانات وإرسال ) بواسطة الفيديو(عن بعد مرئيا 
توفري ، الصوت والربيد الصويت وإرسال الرسائل املكتوبة الرقمية وبريد بواسطة الفاكس وخدمات التصفح

الوصول إىل شبكة اتصال األلياف الضوئية وإدارة الشبكات وختطيط شبكات االتصاالت عن بعد وإدارا 
توفري الوصول إىل شبكة معلومات حاسوب عاملية ، توفري االتصال مع شبكة حاسوب عاملية، عوبث املذيا

من قبل عدة مستعملني بواسطة أجهزة احلاسوب أجهزة احلاسوب واألجهزة الالسلكية وتصفحات املذياع 
أجهزة تأجري واستنجار شبكات االتصال الالسلكية و، واهلواتف اخللوية واملساعدات الرقمية اخلاصة

االتصال الالسلكية وحتديدا احملطات القاعدية اليت حتتوي على اهلوائيات وأبراج اهلوائيات واملرسالت 
واملستقبالت ومعاجلات اإلشارات وموصالت موجات املذياع وموصالت الكوابل ومزودات الطاقة 

ذياع امليكروية وبدالت واألسالك ومراقبات حمطات القواعد اإللكترونية واهلوائيات املوجهة وموجات امل
اهلاتف وأدوات اهلاتف وأدوات اإلرسال املستعملة يف االتصاالت وعقد الربط وأجهزة التبديل الهداف 
االتصال الالسلكي املستقبالت واملسالك وبطاقات البيانات واملودمز ووحدات االتصال املتعددة والكوابل 

ز وتفسري التلغيز وللتشفري وفك شيفرة الصوت والبينات الكهربائية وكوابل األلياف الضوئية وبرامج تلغي
 .٣٨مجيعها مشمولة يف الصنف ، والصور واملرئيات
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 TRADEMARK NO . :                         9755 : العالمة التجارية رقم 
 In Class :                                              ( 38 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
  

ا اإلرسال بواسطة األقمار الصناعية واالتصال خدمات االتصال عن بعد واالتصال الالسلكي وخصوص
باهلاتف واإلرسال بالتلغرام والتلتكست والفاكس والربيد اإللكتروين وبالبث بواسطة التلفاز والرسائل 
بالصوت اإللكتروين وحتديدا التسجيل والتخزين وإرسال الرسائل الصوتية الحقا عرب اهلاتف واالجتماع 

واإلرسال اإللكتروين للصوت والصورة والرسائل والبيانات وإرسال ) ديوبواسطة الفي(عن بعد مرئيا 
توفري ، الصوت والربيد الصويت وإرسال الرسائل املكتوبة الرقمية وبريد بواسطة الفاكس وخدمات التصفح

الوصول إىل شبكة اتصال األلياف الضوئية وإدارة الشبكات وختطيط شبكات االتصاالت عن بعد وإدارا 
توفري الوصول إىل شبكة معلومات حاسوب عاملية ، توفري االتصال مع شبكة حاسوب عاملية، ملذياعوبث ا

من قبل عدة مستعملني بواسطة أجهزة احلاسوب أجهزة احلاسوب واألجهزة الالسلكية وتصفحات املذياع 
كية وأجهزة تأجري واستنجار شبكات االتصال الالسل، واهلواتف اخللوية واملساعدات الرقمية اخلاصة

االتصال الالسلكية وحتديدا احملطات القاعدية اليت حتتوي على اهلوائيات وأبراج اهلوائيات واملرسالت 
واملستقبالت ومعاجلات اإلشارات وموصالت موجات املذياع وموصالت الكوابل ومزودات الطاقة 

ات املذياع امليكروية وبدالت واألسالك ومراقبات حمطات القواعد اإللكترونية واهلوائيات املوجهة وموج
اهلاتف وأدوات اهلاتف وأدوات اإلرسال املستعملة يف االتصاالت وعقد الربط وأجهزة التبديل الهداف 
االتصال الالسلكي املستقبالت واملسالك وبطاقات البيانات واملودمز ووحدات االتصال املتعددة والكوابل 

 تلغيز وتفسري التلغيز وللتشفري وفك شيفرة الصوت والبينات الكهربائية وكوابل األلياف الضوئية وبرامج
 .٣٨مجيعها مشمولة يف الصنف ، والصور واملرئيات

 

 ,.Motorola, Inc :باسم 
a Dehaware Corporation. 

In the Name of : 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 ,East Algonquin Road, Schaumburg 1303:وعنوانه
IL 65196 U.S.A. 

At : 
 

 

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

  Filed : 18 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ١٨: التاريخ 
 

PARTYMOTO 
   : A dress For services عنوان التبليغ  

  ، رام اهللا٧٤ب .  ص –حمامون ، دةعزيز وفؤاد ورجا شحا
A F . & R . SHEHADEH , LAW OFFICE , P.O . BOX . 74 RAMALLAH. 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١١٠

 TRADEMARK NO . :                         9756 : العالمة التجارية رقم 
 In Class :                                              ( 42 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
  

األحباث األساسية والتطبيقية يف جماالت الفيزياء والكيمياء واهلندسة وبرجمة احلاسوب والتكنولوجيا 
، البحث وتطوير املنتجات اجلديدة للغري يف جمال االتصاالت الالسلكية، املعلوماتية واالتصاالت الالسلكية

تصميم أنظمة ، تصال الالسلكي والتكنولوجيا املعلوماتيةالبحث وتطوير املنتجات اجلديدة للغري يف جمال اال
، برجمة احلاسوب للغري، تصميم برامج االسطح البينية للغري، تصميم بيانات احلاسوب للغري، احلاسوب للغري

تأجري واستنجار برامج ، تصميم وتطوير أنظمة االتصاالت الالسلكية الرقمية للشبكات العامة واخلاصة
اخلدمات االستشارية يف جمال االتصاالت الالسلكية املباشرة ومن خالل شبكة معلومات ، تمعاجلة البيانا

توزيع احملتويات ، خدمات احلاسوب االستشارية من خالل شبكة احلاسوب العاملية، احلاسوب العاملية
ب توفري خدمات احلاسوب حس، السمعية واملرئية واملتعددة الوساطة عرب شبكات احلاسوب العاملية

متطلبات املستهلك اليت تسمح للمستعمل استقبال املعلومات الشخصية عرب شبكة احلاسوب العاملية أو عرب 
األجهزة الالسلكية احملمولة باليد وتشمل متصفح املذياع واهلواتف اخللوية وخدمات االتصال الالسلكي 

اضيع موسعة متنوعة عرب توفري املعلومات الشخصية يف مو، الشخصية واملساعدات الشخصية الرقمية
خدمات احلاسوب وحتديدا توفري جممع بيانات حواري على ، األجهزة الالسلكية وشبكة حاسوب عاملية

شبكة حاسوب عاملية واليت ميكن الوصول إليها عرب احلاسوب وأجهزة االتصال األرضية والالسلكية والذي 
ني دفتر عنواين مربمج بناء على طلب املستهلك جممع بياناا احلواري حيتوى على مركز بيانات شخصية تب

ورزنامة ومركز بريد إلكتروين وغريها من أدوات الربامج الشخصية وزيادة اإلنتاج واليت أيضا حتتوي على 
معلومات واسعة متنوعة عن منتوجات االتصاالت واخلدمات والتكنولوجيا وغريها من املعلومات العامة 

 منتوجات االتصاالت واخلدمات والتكنولوجيا وغريها من املعلومات ذات ذات االهتمام العام يف جمال
 .٤٢مجيعها مشمولة يف الصنف ، االهتمام العام يف جمال االتصاالت 

 

 ,.Motorola, Inc :باسم 
a Dehaware Corporation. 

In the Name of : 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / اجراًت/ الذي يعمل صانعا   

 ,East Algonquin Road, Schaumburg 1303:وعنوانه
IL 65196 U.S.A. 

At : 
 

 

  Who claims to be the proprietor there of ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
  Filed : 18 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ١٨: التاريخ 

 

HELLOMOTO 
   : 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١١١

 TRADEMARK NO . :                         9757 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 42 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
  

األحباث األساسية والتطبيقية يف جماالت الفيزياء والكيمياء واهلندسة وبرجمة احلاسوب والتكنولوجيا 
البحث وتطوير املنتجات اجلديدة للغري يف جمال االتصاالت ، املعلوماتية واالتصاالت الالسلكية

 اجلديدة للغري يف جمال االتصال الالسلكي والتكنولوجيا البحث وتطوير املنتجات، الالسلكية
تصميم برامج االسطح ، تصميم بيانات احلاسوب للغري، تصميم أنظمة احلاسوب للغري، املعلوماتية
تصميم وتطوير أنظمة االتصاالت الالسلكية الرقمية للشبكات ، برجمة احلاسوب للغري، البينية للغري

اخلدمات االستشارية يف جمال االتصاالت ، تنجار برامج معاجلة البياناتتأجري واس، العامة واخلاصة
خدمات احلاسوب االستشارية من ، الالسلكية املباشرة ومن خالل شبكة معلومات احلاسوب العاملية

توزيع احملتويات السمعية واملرئية واملتعددة الوساطة عرب شبكات ، خالل شبكة احلاسوب العاملية
توفري خدمات احلاسوب حسب متطلبات املستهلك اليت تسمح للمستعمل ، يةاحلاسوب العامل

استقبال املعلومات الشخصية عرب شبكة احلاسوب العاملية أو عرب األجهزة الالسلكية احملمولة باليد 
وتشمل متصفح املذياع واهلواتف اخللوية وخدمات االتصال الالسلكي الشخصية واملساعدات 

ري املعلومات الشخصية يف مواضيع موسعة متنوعة عرب األجهزة الالسلكية توف، الشخصية الرقمية
خدمات احلاسوب وحتديدا توفري جممع بيانات حواري على شبكة حاسوب ، وشبكة حاسوب عاملية

عاملية واليت ميكن الوصول إليها عرب احلاسوب وأجهزة االتصال األرضية والالسلكية والذي جممع 
ى على مركز بيانات شخصية تبني دفتر عنواين مربمج بناء على طلب بياناا احلواري حيتو

املستهلك ورزنامة ومركز بريد إلكتروين وغريها من أدوات الربامج الشخصية وزيادة اإلنتاج واليت 
أيضا حتتوي على معلومات واسعة متنوعة عن منتوجات االتصاالت واخلدمات والتكنولوجيا 

ذات االهتمام العام يف جمال منتوجات االتصاالت واخلدمات وغريها من املعلومات العامة 
مجيعها مشمولة يف ، والتكنولوجيا وغريها من املعلومات ذات االهتمام العام يف جمال االتصاالت 

 .٤٢الصنف 
 
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١١٢

 ,.Motorola, Inc :باسم 
a Dehaware Corporation. 

In the Name of : 
 

 
Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 
 

 ,East Algonquin Road, Schaumburg 1303:وعنوانه
IL 65196 U.S.A. 

At : 
 

 

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

  Filed : 18 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ١٨: التاريخ 
 

 
 

PARTYMOTO 
 
 

 

   : 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١١٣

 TRADEMARK NO . :                         9758 : العالمة التجارية رقم 
  In Class :                                              ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
أفالم الذاكرة ، كاسيت الروم، أفالم الروم املفوفة، األقراص البصرية، الدوائر الكهربائية اإللكترونية

اإلعالم املسجلة املخزنة ألجهزة برامج ، األقراص املغناطيسية، دي يف دي روم، أسطوانات الروم، امللفوفة
أفالم الروم ، األقراص البصرية، الدوائر الكهربائية اإللكترونية، العاب الفيديو لالستعمال الشخصي

، برامج الكمبيوتر، األقراص املغناطيسية، دي يف دي روم، أسطوانات الروم، كاسيت الروم، امللفوفة
كاسيت الروم لأللعاب اليدوية مع مربزات ، عمال الشخصيمكيفات االتصال ألجهزة العاب الفيديو لالست

، أجهزة العاب الفيديو لالستعمال الشخصي، أجهزة العاب الفيديو لالستعمال التجاري، سائلة من البذور
أجزاء وقطع أجهزة العاب الفيديو لالستعمال ، الربامج املرتلة ألجهزة العاب الفيديو لالستعمال الشخصي

غريها من أدوات وأجهزة ، مقياس مسافة السري،  واألجهزة الفيزيائية والكيميائيةاألدوات، الشخصي
، البطاريات، أدوات وآالت التوزيع أو التحكم الكهربائي، غريها من أدوات وأجهزة القياس، القياس

األجهزة واألدوات ، األسالك واحلبال الكهربائية، أدوات وآالت القياس الكهربائية أو املغناطيسية
، أجهزة وأدوات إنقاذ احلياة، النظارات، األجهزة واألدوات البصرية، األجهزة السينمائية، التصويرية

، وتشمل وحدة التحكم املركزية(أجهزة الكمبيوتر ، املسرعات، األسطوانات، أجهزة االتصال الكهربائية
سية املخزنة لربامج الكمبيوتر وغريها األقراص املغناطيسية واألشرطة املغناطي، الدوائر الكهربائية اإللكترونية

األدوات واآلالت ، برامج الكمبيوتر املرتلة، من أسطح الكمبيوتر وغريها من أسطح الكمبيوتر اخلارجية
األجهزة ، اآلالت واألدوات املستخدمة للتسلية يف املنتزهات، اإللكترونية األخرى وقطعها وأجزائها

قداحات السجائر ، الطنان الكهربائي، لتدريب على سواقة املركباتأجهزة ا، املستخدمة للتدريب الرياضي
أشرطة وأقراص ، قمم األفالم املرتلقة، األفالم املرتلقة، األفالم السينمائية، أسالك املقاومة، للمركبات

آالت الرسم ، آالت عد القطع النقدية والفرز، عداد النقود، آالت البيع، الفيديو سابقة التسجيل
 .حواف احلواف املرفرفة، عوامات السباحة القابلة للنفخ، ميزان احلساب، احلاسبات الكهربائية، واملسودة

 : NINTENDO CO., LTD. In the Name of :باسم 
Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   

 اليابان:وعنوانه
11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, 

Kyoto-shi, Kyoto, Japan 
At : 
 

 

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

  Filed : 22 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ٢٢: التاريخ 

Nintendo 
   : A dress For services  عنوان التبليغ  

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



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١١٤

 TRADEMARK NO . :                         9759 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 28 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

أداة اللعب " جو"، آالت األلعاب، األلعاب اليدوية مع مربزات سائلة من البلور، ورق اللعب
" سوجوروكو"لعبة ، لعبة النرد، )الشطرنج اليابانية(أداة اللعب " شوجي"، )لوحة العاب يابانية(
أجهزة األلعاب ، رقعة الشطرنج، الشطرنج،  العاب املاس،و كؤوس النرد)الربمشان الياباين(

، العاب للحيوانات الداخلية، الدمى، األلعاب، أدوات البليارد، املهجونج، الدومينو، السحرية
 .عدة الصيد، الشمع للتزجل، األدوات الرياضية واجلمنازية

Playing cards, hand-held games with liquid crystal displays, game 
machines, “go” game equipment (Japanese board game), “shogi” game 
equipment (Japanese chess), dice, “sugoroku” game (Japanese 
parcheesi), dice cups, diamond games, chess games, checkers, conjuring 
apparatus, dominoes, mahjong equipment, billiard equipment, toys, 
dolls, toys for domestic pets, sporting and gymnastic implements, wax 
for skis, fishing tackle. 

 

 : NINTENDO CO., LTD. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 اليابان:وعنوانه
11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, 

Kyoto-shi, Kyoto, Japan 

At : 
 

 

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

  Filed : 22 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ٢٢: التاريخ 

Nintendo 
   : A dress For services   عنوان التبليغ  

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



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١١٥

 TRADEMARK NO . :                         9760 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

، الفشار، أصابع البطاطا، شيبس البطاطا، جات الذرة للطعاممنت، األرز، القمح، البطاطا املنبطة
، املشوي اململح واملتبل، افف، الفستق واللوز، الكاشو، الفول السوداين، البندق الصديف، الزبيب

 .الفواكه اففة
Extruded potato, wheat, rice and maize products for food; potato chips, 
popcorn; raisins, shelled hazelnuts, peanuts, cashews, pistachios and 
almonds, dried, roasted, salted and / or spiced; dried fruit. 

 

 Lorenz Bahlsen Snack-World Holding :باسم 
GmbH & Co KG 

In the Name of : 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 أملانيا:وعنوانه
Bemeroder Strasse 71, 30559 Hannover, 

Germany 

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 / و غزالة للملكية الفكرية يت أم يب اجنتس أب  
Abu- Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents /P.O.Box: 3800 Al- Birah / The West Bank  



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١١٦

 TRADEMARK NO . :                         9761 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 12 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

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

 

 : SSANGYONG MOTOR COMPANY In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ صانعا الذي يعمل   
 

 كوريا:وعنوانه
150-3, CHILKOI-DONG, PYUNGTAEK-

SI, KYUNGKI-DO, KOREA 

At : 
 

 

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

  Filed : 22 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ٢٢: التاريخ 

 
 

REXTON 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١١٧

 TRADEMARK NO . :                         9762 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 12 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

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

 

 : SSANGYONG MOTOR COMPANY In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 كوريا:وعنوانه
150-3, CHILKOI-DONG, PYUNGTAEK-

SI, KYUNGKI-DO, KOREA 

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 أم يب اجنتس   
Abu- Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents /P.O.Box: 3800 Al- Birah / The West Bank  

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١١٨

 TRADEMARK NO . :                         9763 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 41 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .مجيع املواد املذكورة يف الصنف
All services in class. 

 

 : Blockbuster Inc In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 :وعنوانه
(Delaware Corporation) 1201 Elm Street 

Dallas, Texas 75270-2102 USA 

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  

 . 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١١٩

 TRADEMARK NO . :                         9764 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 35 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .مجيع املواد املذكورة يف الصنف
All services in class. 

 

 : Blockbuster Inc In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 :وعنوانه
(Delaware Corporation) 1201 Elm Street 

Dallas, Texas 75270-2102 USA 

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  

 . 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٢٠

 TRADEMARK NO . :                         9765 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 35 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .مجيع اخلدمات املذكورة يف الصنف
All services in class relating to it.  

 

 : Blockbuster Inc In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 :وعنوانه
(Delaware Corporation) 1201 Elm Street 

Dallas, Texas 75270-2102 USA 

At : 
 

 

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

  Filed : 22 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢/  ٢٢: التاريخ 

 
 

BLOCKBUSTER 
 

 

   : 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٢١

 TRADEMARK NO . :                         9766 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 41 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .مجيع اخلدمات املذكورة يف الصنف
All services in class relating to it.  

 

 : Blockbuster Inc In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 :وعنوانه
(Delaware Corporation) 1201 Elm Street 

Dallas, Texas 75270-2102 USA 

At : 
 

 

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

  Filed : 22 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ٢٢: التاريخ 

 
 

BLOCKBUSTER 
 

 

   : 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٢٢

 TRADEMARK NO . :                         9767 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

٥مجيعها مشمولة يف الصنف   ، ألمراض املعوية املستحضرات واملواد الصيدلية ملعاجلة أمراض املعدة وا        
Pharmaceutial preparations and substances for the treatment of gastro-
intertinal diseases; all included class. 

 

 : Solvay Pharmaceuticals B.V., In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ يعمل صانعا الذي   
 

 :وعنوانه
C.J. van Houtenlaan 36, Weesp, The 

Netherlands 

At : 
 

 

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

  Filed : 23 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ٢٣: التاريخ 

 
 

ABPAX 
 

 

   : 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٢٣

 TRADEMARK NO . :                         9768 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

الفواكه ، الطعام البحري ومنتجات الطعام البحري، اللحوم واألمساك والدواجن وحلوم الطرائد
السلطات ، اهلالميات واملريب والكومبوت وصالصات الفواكه، واخلضار احملفوظة واففة واملطبوخة

، املخلالت، الزيوت والدهون املعدة لألكل وزيوت الطبخ، حلليباحلليب ومنتجات ا، والبيض
وجبات الطعام اخلفيفة ، منتجات الدواجن، مستخلصات اللحوم ومنتجات اللحوم، األعشاب الناشفة

حساء مصنوع من احليوانات ، رقائق البطاطا والبطاطا اهلشة والبطاطا املقلية، اليت أساسها من البطاطا
القريدس ، السمك املقلي والسمك املخبوز والسمك احملمص والسمك املشوي، الشوربات، الرخوية

، الكروكيتس، فيليهات السمك، كعكات التفاح الربي، املقلي والرخويات املقلية والسالطعني املقلية
 .٢٩مجيعها مشمولة يف الصنف ، الدجاج املقلي والدجاج املخبوز والدجاج املشوي

 ,.Long John Silver’s, Inc :باسم 
a Dehaware Corporation 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 ,C101 Yorkshire Boulevard, Lexington:وعنوانه
Kentucky, U.S.A. 

At : 
 

 

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

  Filed : 23 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ٢٣: 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٢٤

 TRADEMARK NO . :                         9769 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

الطحني ، القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا والساغو والقهوة املصنعة
، الرقائق والبسكوت والكعك والفطائر، اخلبز واملعجناتومستحضرات مصنوعة من احلبوب و

، امللح واخلردل واخلل، اخلمرية وبودرة اخلبيز، العسل والدبس، البوظة، املثلجات، احللويات
، وجبات الطعام اخلفيفة، توابل السلطة، الثلج، التوابل والصالصات والبهارات والتوابل

ساندويشات السمك وفطائر السمك ،  بالقدرفطائر الدجاج املطبوخ، ساندويشات الدجاج
 .٣٠مجيعها مشمولة يف الصنف ، املطبوخة بالقدر

 ,.Long John Silver’s, Inc :باسم 
a Dehaware Corporation 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 ,C101 Yorkshire Boulevard, Lexington:وعنوانه
Kentucky, U.S.A. 

At : 
 

 

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

  Filed : 23 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ٢٣: 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٢٥

 TRADEMARK NO . :                         9770 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 43 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

حتضري ، املطاعم ومطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة واملقاهي والكانتيرت وأماكن تقدمي الوجبات السريعة
وتوفري خدمات ، خدمات تقدمي الطعام، وتقدمي الطعام والشراب لالستهالك داخل املطعم أو خارجه

 .٤٣مجيعها مشمولة يف الصنف ، املطاعم من خالل شبكة اإلنترنت
Restaurants, snack bars, cafes, canteens and fast-food outlets; preparing 
and serving food and drink for consumption on or off Dremises; 
catering services; and the proxision of restaurant services through an on 
line computer network; all included in class 43. 
 

 ,.Long John Silver’s, Inc :باسم 
a Dehaware Corporation 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 ,Yorkshire Boulevard, Lexington 101:وعنوانه
Kentucky, U.S.A. 

At : 
 

 

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

  Filed : 23 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ٢٣: 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٢٦

 TRADEMARK NO . :                         9771 :  رقم العالمة التجارية

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

الفواكه ، الطعام البحري ومنتجات الطعام البحري، اللحوم واألمساك والدواجن وحلوم الطرائد
السلطات ، اهلالميات واملريب والكومبوت وصالصات الفواكه، فوظة واففة واملطبوخةواخلضار احمل

، املخلالت، الزيوت والدهون املعدة لألكل وزيوت الطبخ، احلليب ومنتجات احلليب، والبيض
وجبات الطعام ، منتجات الدواجن، مستخلصات اللحوم ومنتجات اللحوم، األعشاب الناشفة
حساء مصنوع من ، رقائق البطاطا والبطاطا اهلشة والبطاطا املقلية، ها من البطاطااخلفيفة اليت أساس
السمك املقلي والسمك املخبوز والسمك احملمص والسمك ، الشوربات، احليوانات الرخوية

فيليهات ، كعكات التفاح الربي، القريدس املقلي والرخويات املقلية والسالطعني املقلية، املشوي
مجيعها مشمولة يف ، الدجاج املقلي والدجاج املخبوز والدجاج املشوي، يتسالكروك، السمك
 .٢٩الصنف 
 ,.Long John Silver’s, Inc :باسم 

a Dehaware Corporation 
In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 ,C101 Yorkshire Boulevard, Lexington:وعنوانه
Kentucky, U.S.A. 

At : 
 

 

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

  Filed : 23 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ٢٣: التاريخ 

 

LONG JOHN SIL VER’S 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  ، رام اهللا٧٤ب .  ص –حمامون ، ادةعزيز وفؤاد ورجا شح
A F . & R . SHEHADEH , LAW OFFICE , P.O . BOX . 74 RAMALLAH. 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٢٧

 TRADEMARK NO . :                         9772 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

الطحني ، القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا والساغو والقهوة املصنعة
، الرقائق والبسكوت والكعك والفطائر، ومستحضرات مصنوعة من احلبوب واخلبز واملعجنات

، لامللح واخلردل واخل، اخلمرية وبودرة اخلبيز، العسل والدبس، البوظة، املثلجات، احللويات
، وجبات الطعام اخلفيفة، توابل السلطة، الثلج، التوابل والصالصات والبهارات والتوابل

ساندويشات السمك وفطائر السمك ، فطائر الدجاج املطبوخ بالقدر، ساندويشات الدجاج
 .٣٠مجيعها مشمولة يف الصنف ، املطبوخة بالقدر

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cerals, bread, pastry; rolls, biscuits, cakes, pies; 
confectionery; ices; ice cream; honey, treacle; yeast and baking-powder; 
salt, mustard and vinegar; condiments, sauces, spices and seasonings; 
salad dressings; snack foods; chicken sandwiches; chicken pot pies; fish 
sandwiches; fish pot pies; all included in class 30. 
 

 ,.Long John Silver’s, Inc :باسم 
a Dehaware Corporation 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / راًتاج/ الذي يعمل صانعا   
 

 ,C101 Yorkshire Boulevard, Lexington:وعنوانه
Kentucky, U.S.A. 

At : 
 

 

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

  Filed : 23 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ٢٣: التاريخ 

 

LONG JOHN SIL VER’S 
 

   : 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٢٨

 TRADEMARK NO . :                         9773 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 43 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

حتضري ، املطاعم ومطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة واملقاهي والكانتيرت وأماكن تقدمي الوجبات السريعة
وتوفري خدمات ، خدمات تقدمي الطعام، وتقدمي الطعام والشراب لالستهالك داخل املطعم أو خارجه

 .٤٣مجيعها مشمولة يف الصنف ، نترنتاملطاعم من خالل شبكة اإل
Restaurants, snack bars, cafes, canteens and fast-food outlets; preparing 
and serving food and drink for consumption on or off Dremises; 
catering services; and the proxision of restaurant services through an on 
line computer network; all included in class 43. 
 

 ,.Long John Silver’s, Inc :باسم 
a Dehaware Corporation 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 ,Yorkshire Boulevard, Lexington 101:وعنوانه
Kentucky, U.S.A. 

At : 
 

 

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

  Filed : 23 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ٢٣: التاريخ 

 
 

LONG JOHN SIL VER’S 
 
 
 
 

   : 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٢٩

 TRADEMARK NO . :                         9774 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 شيبس
CHIPS 
 

 ركة شعراوي لصناعة السكاكر م خ مش :باسم 
SHARAWI MANUFACTURING CO. 

LTD 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

:  هاتف٥٩٧: ب.رام اهللا املنطقة الصناعية ص:وعنوانه
 ٢٩٥٥٣٤٠ فاكس ٢٩٥٥٥٣٥

INDUSTRIAL ZONE RALLAH P.O. BOX 
597 TEL: 02 2955535  FAX: 02 2955340 

At : 
 

 

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

  Filed : 26 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ٢٦: التاريخ 

 

 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  فلسطني٥٩٧ب .فواز عطية حمام الشارع الرئيسي ص
FAWAZ ATTIYEH ADVOCAT RAMALLAH MAIN STREET P.O.BOX 

597 RAMALLAH PALESTINE 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٣٠

 TRADEMARK NO . :                         9775 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 شيبس
CHIPS 
 

 شركة شعراوي لصناعة السكاكر م خ م :باسم 
SHARAWI MANUFACTURING CO. 

LTD 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

:  هاتف٥٩٧: ب.رام اهللا املنطقة الصناعية ص:وعنوانه
 ٢٩٥٥٣٤٠ فاكس ٢٩٥٥٥٣٥

INDUSTRIAL ZONE RALLAH P.O. BOX 
597 TEL: 02 2955535  FAX: 02 2955340 

At : 
 

 

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

  Filed : 26 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ٢٦: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  فلسطني٥٩٧ب .ز عطية حمام الشارع الرئيسي صفوا
FAWAZ ATTIYEH ADVOCAT RAMALLAH MAIN STREET P.O.BOX 

597 RAMALLAH PALESTINE 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٣١

 TRADEMARK NO . :                         9776 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 شيبس
CHIPS 
 

 شركة شعراوي لصناعة السكاكر م خ م :باسم 
SHARAWI MANUFACTURING CO. 

LTD 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

:  هاتف٥٩٧: ب.رام اهللا املنطقة الصناعية ص:وعنوانه
 ٢٩٥٥٣٤٠ فاكس ٢٩٥٥٥٣٥

INDUSTRIAL ZONE RALLAH P.O. BOX 
597 TEL: 02 2955535  FAX: 02 2955340 

At : 
 

 

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

  Filed : 26 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ٢٦: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  فلسطني٥٩٧ب .فواز عطية حمام الشارع الرئيسي ص
FAWAZ ATTIYEH ADVOCAT RAMALLAH MAIN STREET P.O.BOX 

597 RAMALLAH PALESTINE 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٣٢

 TRADEMARK NO . :                         9777 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 شيبس
CHIPS 
 

 شركة شعراوي لصناعة السكاكر م خ م :باسم 
SHARAWI MANUFACTURING CO. 

LTD 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

:  هاتف٥٩٧: ب.رام اهللا املنطقة الصناعية ص:وعنوانه
 ٢٩٥٥٣٤٠ فاكس ٢٩٥٥٥٣٥

INDUSTRIAL ZONE RALLAH P.O. BOX 
597 TEL: 02 2955535  FAX: 02 2955340 

At : 
 

 

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

  Filed : 26 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ٢٦: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  فلسطني٥٩٧ب .فواز عطية حمام الشارع الرئيسي ص
FAWAZ ATTIYEH ADVOCAT RAMALLAH MAIN STREET P.O.BOX 

597 RAMALLAH PALESTINE 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٣٣

 TRADEMARK NO . :                         9778 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 شيبس
CHIPS 
 

 شركة شعراوي لصناعة السكاكر م خ م :باسم 
SHARAWI MANUFACTURING CO. 

LTD 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / جراًتا/ الذي يعمل صانعا   
 

:  هاتف٥٩٧: ب.رام اهللا املنطقة الصناعية ص:وعنوانه
 ٢٩٥٥٣٤٠ فاكس ٢٩٥٥٥٣٥

INDUSTRIAL ZONE RALLAH P.O. BOX 
597 TEL: 02 2955535  FAX: 02 2955340 

At : 
 

 

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

  Filed : 26 / 12 / 2002 ٢٠٠٢  /١٢ / ٢٦: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  فلسطني٥٩٧ب .فواز عطية حمام الشارع الرئيسي ص
FAWAZ ATTIYEH ADVOCAT RAMALLAH MAIN STREET P.O.BOX 

597 RAMALLAH PALESTINE 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٣٤

 TRADEMARK NO . :                         9779 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .٩كافة البضائع واملنتجات الواردة يف الصنف رقم 
AII goods in class 9. 

 

  كوربوريشنانتل :باسم 
lntel Corporation. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

 – ٩٥٠٥٢كاليفورنيا ،  ميشن كولدج بوليفارد سانتا كالرا٢٢٠٠:وعنوانه
  الواليات املتحدة األمريكية٨١١٩

2200 Mission College Boulevard Santa 
Clara, California 95052-8119 

At : 

 

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

  Filed : 30 / 12 / 2002 ٢٠٠٢ / ١٢ / ٣٠: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٣٥

 TRADEMARK NO . :                         9780 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 32 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
  

الشراب ، شراب الفواكه وعصري الفواكه،  كحوليةاملياه املعدنية والغازية ومشروبات أخرى غري
 .٣٢مجيعها مشمولة يف الصنف ، 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/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 Anderson Hill Road, Purchase, New 700:وعنوانه
York 10577,  U.S.A. 

At : 
 

 

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

  Filed : 2 / 1 / 2001 ٢٠٠١ / ١ / ٢: 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٣٦

 TRADEMARK NO . :                         9781 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 43 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
  

توفري الطعام ، خدمات تقدمي الطعام،  املقاهي،املطاعم والبارات، اخلدمات املتعلقة بالكافترييا
 .واملشروبات

Cafeterias, restaurants and bar services, coffee shops, catering services, 
providing of food and drinks. 

 

 : Luigi Lavazza S.P.A. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/  يعمل صانعا الذي  
 

 إيطاليا:وعنوانه
Corso Novara 59, 10154 Torino, Italy 

At : 
 

 

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

  Filed : 4 / 1 / 2003 ٢٠٠٣ / ١/ ٤: التاريخ 
 

 
 
 

LAVAZZA 
 
 
 

 

   : A dress For services عنوان التبليغ  

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

 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٣٧

 TRADEMARK NO . :                         9782 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
  

 .احللويات الطبية، املستحضرات واملواد الصيدلية
Pharmaceutical preparations and substances; medicated confectionery. 

 

 : The Boots Company PLC, In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 : Nottingham, NG2 3 AA, United Kingdom At:وعنوانه
 

 

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

  Filed : 8 / 1 / 2003 ٢٠٠٣ / ١ / ٨: 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٣٨

 TRADEMARK NO . :                         9783 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 )  : يف الصنف

  : In Respect of : من اجل 
  

 )٣٠(كل مل ذكر يف الصنف 
All Gooos in Class (30) 

 

 خالد جال شكوكاين :باسم 
KHALID JAMAL SHKANI. 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 ٢٩٨٩٥٨٥/ شارع خوله بنت األزور تلفون/ البرية:وعنوانه
 ١١٠/ ب.ص

AL-BIREH-KHAWLA BENT AL-AZOAR 
ST. TEL: 2989585  P.O.BOX 110 

At : 
 

 

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

  Filed : 8 / 1 / 2003 ٢٠٠٣  /١ / ٨: التاريخ 
 

 
 

 املعتمد
 
 
 

 

   : A dress For services عنوان التبليغ  

 ١١٠/ ب. ص٢٩٨٩٥٨٥/ شارع خوله بنت األزور تلفون/ البرية
AL-BIREH-KHAWLA BENT AL-AZOAR ST. TEL: 2989585  

P.O.BOX 110 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٣٩

 TRADEMARK NO . :                         9784 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .٩كافة البضائع واملنتجات الواردة يف الصنف رقم 
AII goods in class 9. 

 

 انتل كوربوريشن :باسم 
lntel Corporation. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار :  يعملونالذين
 

 – ٩٥٠٥٢كاليفورنيا ،  ميشن كولدج بوليفارد سانتا كالرا٢٢٠٠:وعنوانه
  الواليات املتحدة األمريكية٨١١٩

2200 Mission College Boulevard Santa 
Clara, California 95052-8119 

At : 

 

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

  Filed : 13 / 1 / 2003 ٢٠٠٣ / ١/ ١ ٣: التاريخ 

 

 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٤٠

 TRADEMARK NO . :                         9785 : ة رقم العالمة التجاري

 In Class :                                              ( 38 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .٣٨كافة اخلدمات الواردة يف الصنف رقم 
AII services in class 38. 

 

 انتل كوربوريشن :باسم 
lntel Corporation. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

 – ٩٥٠٥٢كاليفورنيا ،  ميشن كولدج بوليفارد سانتا كالرا٢٢٠٠:وعنوانه
  الواليات املتحدة األمريكية٨١١٩

2200 Mission College Boulevard Santa 
Clara, California 95052-8119 

At : 

 

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

  Filed : 13 / 1 / 2003 ٢٠٠٣ / ١/ ١ ٣: التاريخ 

 

 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٤١

 TRADEMARK NO . :                         9786 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 35 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 اإلعالن وخدمات وكاالت اإلعالن
 

 : In the Name ofعالن املسامهة اخلصوصية احملدودةشركة الرواد للدعاية واإل :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 : At ٣عمارة عالول وأبو صاحلة ط / نابلس:وعنوانه
 

 

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

  Filed : 16 / 1 / 2003 ٢٠٠٣ / ١ / ١٦: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 مكتب احملامي عادل أبو صاحل/ عمارة عالول وأبو صاحلة / نابلس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٤٢

 TRADEMARK NO . :                         9787 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 34 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
  

 .السجائر والتبغ ومنتجات التبغ ومواد املدخنني والوالعات والكربيت
Cigarettes, tobacco, tobacco products, smokers’ articles, lighters, 
matches. 
 

 British American Tobacco (Brands) :باسم 
Limited, 

In the Name of : 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 ,Globe House, 4 Temple Place, London:وعنوانه
WC2R 2PG, England 

 At : 
 

 

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

  Filed : 18 / 1 / 2003 ٢٠٠٣ / ١ / ١٨: التاريخ 
 

 
 

 

   : A dress For services عنوان التبليغ  

 
 

SAILER 
 

  ، رام اهللا٧٤ب .  ص –حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A F . & R . SHEHADEH , LAW OFFICE , P.O . BOX . 74 RAMALLAH 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٤٣

 TRADEMARK NO . :                         9788 : قم العالمة التجارية ر

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
  

 .اجلبنة، منتجات األلبان واألجبان، منتجات احلليب، احلليب بودرة احلليب
Milk; milkpowder; milkproducts; dairy products; cheese. 

 

 : PHOENIX DAIRY CARIBE N.V.. In the Name of :باسم 
 

Importer / Trading as Manufacturer / Merchans   مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  
 

 هولندا:وعنوانه
7, Abraham de Veerstraat, Curacao, 

Netherlands Antilles 

At : 
 

 

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

  Filed : 19 / 1 / 2003 ٢٠٠٣ / ١/ ١٩: التاريخ 
 

 
 
 

MORNY 
 
 
 
 

 

   : A dress For services عنوان التبليغ  

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

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٤٤

 TRADEMARK NO . :                         9789 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .مجيع املواد املذكورة يف الصنف
All goods in class.  

 

 : Wyeth In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 Five Giralda (Delaware Corporation):وعنوانه
Farms Madison, New Jersey 07940 USA  

Manufacturers & Merchants 

At : 
 

 

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

  Filed : 27 / 1 / 2003 ٢٠٠٣ / ١ / ٢٧: التاريخ 

 
 

  
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

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

Ramallah 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٤٥

 TRADEMARK NO . :                         9790 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 33 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : ل من اج

 .مجيع املواد املذكورة يف الصنف
All goods in class.  

 

 : Diageo Brands B.V. In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 ,Molenwerf 10-12 Amsterdam 1014 BG:وعنوانه
The Netherlands  

Manufacturers & Merchants 

At : 
 

 

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

  Filed : 27 / 1 / 2003 ٢٠٠٣ / ١ / ٢٧: التاريخ 

 
 

GOLD LABEL 
 

 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

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

Ramallah 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٤٦

 TRADEMARK NO . :                         9791 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .مجيع املواد املذكورة يف الصنف
All goods in class.  

 

 : Johnson & Johnson In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 & One Johnson (New Jersey Corporation):وعنوانه
Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey 

USA  
Manufacturers & Merchants 

At : 
 

 

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

  Filed : 2 / 2 / 2003 ٢٠٠٣ / ٢ / 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٤٧

 TRADEMARK NO . :                         9792 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .مجيع املواد املذكورة يف الصنف
All goods in class.  

 

 : Johnson & Johnson In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 & One Johnson (New Jersey Corporation):وعنوانه
Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey 

USA  
Manufacturers & Merchants 

At : 
 

 

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

  Filed : 2 / 2 / 2003 ٢٠٠٣ / ٢ / ٢: التاريخ 

 
 

 
 
 

   : A dress For services   التبليغ   عنوان

 . 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٤٨

 TRADEMARK NO . :                         9793 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 7 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .مجيع البضائع املذكورة يف الصنف
All goods in class.  

 

 : Volvo Trademark Holding AB In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 VHK SE-405 08 Goteborg, Sweden ,641:وعنوانه
Manufacturers & Merchants 

At : 
 

 

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

  Filed : 2 / 2 / 2003 ٢٠٠٣ / ٢ / ٢: التاريخ 

 
 

VOLVO PENTA 
 
 
 

   : 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٤٩

 TRADEMARK NO . :                         9794 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 7 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .مجيع البضائع املذكورة يف الصنف
All goods in class.  

 

 : Volvo Trademark Holding AB In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 VHK SE-405 08 Goteborg, Sweden ,641:وعنوانه
Manufacturers & Merchants 

At : 
 

 

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

  Filed : 2 / 2 / 2003 ٢٠٠٣ / ٢ / 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٥٠

 TRADEMARK NO . :                         9796 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 8 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .مجيع البضائع املذكورة يف الصنف
All goods in class.  

 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

Importers/ Trading as Manufacturer /Merchans   مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  
 

 Port Sunlight Wirral Merseyside England:وعنوانه
Manufacturers & Merchants 

At : 
 

 

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

  Filed : 2 / 2 / 2003 ٢٠٠٣ / ٢ / ٢: التاريخ 

 
 

ZONE YELLOW 
 
 
 
 

   : 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٥١

 TRADEMARK NO . :                         9797 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .مجيع البضائع املذكورة يف الصنف
All goods in class.  

 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

Importers/ Trading as Manufacturer /Merchans   مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  
 

 Port Sunlight Wirral Merseyside England:وعنوانه
Manufacturers & Merchants 

At : 
 

 

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

  Filed : 2 / 2 / 2003 ٢٠٠٣ / ٢ / ٢: التاريخ 

 
 

ZONE YELLOW 
 
 
 
 

   : 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٥٢

 TRADEMARK NO . :                         9798 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .مجيع البضائع املذكورة يف الصنف
All goods in class.  

 

 : Volvo Trademark Holding AB In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 VHK SE-405 08 Goteborg, Sweden ,641:وعنوانه
Manufacturers & Merchants 

At : 
 

 

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

  Filed : 2 / 2 / 2003 ٢٠٠٣ / ٢ / ٢: التاريخ 

 
 

VOLVO PENTA 
 
 
 

   : 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٥٣

 TRADEMARK NO . :                         9799 : رقم العالمة التجارية 

 In Class :                                              ( 11 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .مجيع البضائع املذكورة يف الصنف
All goods in class.  

 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

Importers/ Trading as Manufacturer /Merchans   مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  
 

 Port Sunlight Wirral Merseyside England:وعنوانه
Manufacturers & Merchants 

At : 
 

 

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

  Filed : 2 / 2 / 2003 ٢٠٠٣ / ٢ / ٢: التاريخ 

 
 

ZONE YELLOW 
 

 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  
 

M. Qupty & Associates –Law Offices Kharaz Center - 2nd Floor Yaffa 
St., Ramallah 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٥٤

 TRADEMARK NO . :                         9800 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 12 )  :يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .مجيع البضائع املذكورة يف الصنف
All goods in class.  

 

 : Volvo Trademark Holding AB In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ صانعا الذي يعمل   
 

 VHK SE-405 08 Goteborg, Sweden ,641:وعنوانه
Manufacturers & Merchants 

At : 
 

 

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

  Filed : 2 / 2 / 2003 ٢٠٠٣ / ٢ / 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٥٥

 TRADEMARK NO . :                         9801 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 12 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .مجيع البضائع املذكورة يف الصنف
All goods in class.  

 

 : Volvo Trademark Holding AB In the Name of :باسم 
 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/  صانعا الذي يعمل  
 

 VHK SE-405 08 Goteborg, Sweden ,641:وعنوانه
Manufacturers & Merchants 

At : 
 

 

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

  Filed : 2 / 2 / 2003 ٢٠٠٣ / ٢ / ٢: التاريخ 

 
 

VOLVO  
 
 
 

   : 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٥٦

 TRADEMARK NO . :                         9802 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 16 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .مجيع البضائع املذكورة يف الصنف
All goods in class.  

 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

Importers/ Trading as Manufacturer /Merchans  مستورداً / تاجراً/  صانعا الذي يعمل  
 

At : 
 

Port Sunlight Wirral Merseyside England 
Manufacturers & Merchants 

:وعنوانه
 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 2 / 2 / 2003   ٢٠٠٣ / ٢ / ٢: التاريخ 

 
 

ZONE YELLOW 
 

 

 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٥٧

TRADEMARK NO . :                         9803 رقم العالمة التجارية  : 
In Class :                                              ( 21 )  يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

 .مجيع البضائع املذكورة يف الصنف
All goods in class.  

 
In the Name of : Unilever PLC  باسم: 

 

Importers/ Trading as Manufacturer /Merchans  مستورداً / تاجراً/ ي يعمل صانعا الذ  
 

At : 
 

Port Sunlight Wirral Merseyside England 
Manufacturers & Merchants 

:وعنوانه
 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 2 / 2 / 2003   ٢٠٠٣ / ٢ / ٢: التاريخ 

 
 

ZONE YELLOW 
 

 

 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٥٨

TRADEMARK NO . :                         9804 تجارية رقم العالمة ال : 
In Class :                                              ( 25 )  يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

 .مجيع البضائع املذكورة يف الصنف
All goods in class.  

 
In the Name of : Unilever PLC  باسم: 

 

Importers/ Trading as Manufacturer /Merchans   مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  
 

At : 
 

Port Sunlight Wirral Merseyside England 
Manufacturers & Merchants 

:وعنوانه
 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 2 / 2 / 2003   ٢٠٠٣ / ٢ / ٢: التاريخ 

 
 
 

ZONE YELLOW 
 

 
 

 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٥٩

TRADEMARK NO . :                         9805 المة التجارية رقم الع : 
In Class :                                              ( 28 )  يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

 .مجيع البضائع املذكورة يف الصنف
All goods in class.  

 
In the Name of : Unilever PLC  باسم: 

 

Importers/ Trading as Manufacturer /Merchans   مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  
 

At : 
 

Port Sunlight Wirral Merseyside England 
Manufacturers & Merchants 

:وعنوانه
 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 2 / 2 / 2003   ٢٠٠٣ / ٢ / ٢: التاريخ 

 
 

ZONE YELLOW 
 
 
 
 

 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٦٠

TRADEMARK NO . :                         9806  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 30 )  يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

 .مجيع البضائع املذكورة يف الصنف
All goods in class.  

 
In the Name of : Unilever PLC  باسم: 

 

Importers/ Trading as Manufacturer /Merchans   مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  
 

At : 
 

Port Sunlight Wirral Merseyside England 
Manufacturers & Merchants 

:وعنوانه
 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 2 / 2 / 2003   ٢٠٠٣ / ٢ / ٢: التاريخ 

 
 

ZONE YELLOW 
 
 
 
 

 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٦١

TRADEMARK NO . :                         9807  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 32 )  يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

 .مجيع البضائع املذكورة يف الصنف
All goods in class.  

 
In the Name of : Unilever PLC  باسم: 

 

Importers/ Trading as Manufacturer /Merchans   مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  
 

At : 
 

Port Sunlight Wirral Merseyside England 
Manufacturers & Merchants 

:وعنوانه
 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 2 / 2 / 2003   ٢٠٠٣  /٢ / ٢: التاريخ 

 
 

ZONE YELLOW 
 
 
 
 

 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٦٢

TRADEMARK NO . :                         9808  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 36 )  يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

 .مجيع البضائع املذكورة يف الصنف
All goods in class.  

 
In the Name of : Volvo Trademark Holding AB  باسم: 

 

Importers/ Trading as Manufacturer/Merchans  مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  
 

At : 
 

641, VHK SE-405 08 Goteborg, Sweden 
Manufacturers & Merchants 

:وعنوانه
 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 2 / 2 / 2003   ٢٠٠٣ / ٢ / ٢: التاريخ 

 
 

VOLVO  
 
 

 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٦٣

TRADEMARK NO . :                         9809  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 37 )  يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

 .مجيع اخلدمات املذكورة يف الصنف
All services in class.  

 
In the Name of : Volvo Trademark Holding AB  باسم: 

 

Importers/ Trading as Manufacturer/Merchans  مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  
 

At : 
 

641, VHK SE-405 08 Goteborg, Sweden 
Manufacturers & Merchants 

:وعنوانه
 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 2 / 2 / 2003   ٢٠٠٣ / ٢ / ٢: التاريخ 

 
 

VOLVO  
 
 
 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ  
M. Qupty & Associates –Law Offices Kharaz Center - 2nd Floor Yaffa 

St., Ramallah 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٦٤

TRADEMARK NO . :                         9810  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 37 )  يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

 .مجيع اخلدمات املذكورة يف الصنف
All services in class.  

 
In the Name of : Volvo Trademark Holding AB  باسم: 

 

Importers/ Trading as Manufacturer/Merchans  مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  
 

At : 
 

641, VHK SE-405 08 Goteborg, Sweden 
Manufacturers & Merchants 

:وعنوانه
 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 2 / 2 / 2003   ٢٠٠٣ / ٢ / ٢: التاريخ 

 
 
 

VOLVO PENTA 
 
 
 

 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٦٥

TRADEMARK NO . :                         9811 مة التجارية رقم العال : 
In Class :                                              ( 38 )  يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

 .مجيع اخلدمات املذكورة يف الصنف
All services in class.  

 
In the Name of : Unilever PLC  باسم: 

 

Importers/ Trading as Manufacturer /Merchans   مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  
 

At : 
 

Port Sunlight Wirral Merseyside England 
Manufacturers & Merchants 

:وعنوانه
 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 2 / 2 / 2003   ٢٠٠٣ / ٢ / ٢: التاريخ 

 
 

ZONE YELLOW 
 

 
 

 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٦٦

 TRADEMARK NO . :                         9812 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 43 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .مجيع اخلدمات املذكورة يف الصنف
All services in class.  

 

 : Unilever PLC In the Name of :باسم 
 

Importers/ Trading as Manufacturer /Merchans   مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  
 

 Port Sunlight Wirral Merseyside England:وعنوانه
Manufacturers & Merchants 

At : 
 

 

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

  Filed : 2 / 2 / 2003 ٢٠٠٣ / ٢ / ٢: اريخ الت

 
 

ZONE YELLOW 
 

 
 

   : 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٦٧

 TRADEMARK NO . :                         9813 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 كرمي للبشرة، جل للبشرة، مستحضر جتميل شامبو
Cosmetic product Herbal Beauty Cream Herbal Skin Serum / gel 
Herbal Scalp And Hair shampoo 

 

 م.خ.م.شركة اليف الين فلسطني  :باسم 
Life Line palestine. Co. 

In the Name of : 

 

Importers/ Trading as Manufacturer /Merchans   مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  
 

 اء الطابق الرابع عمارة اإلسر-رام اهللا:وعنوانه
Ramallala- Alesra’a Bilding Floor No. 4 

At : 
 

 

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

  Filed : 2 / 2 / 2003 ٢٠٠٣ / ٢ / ٢: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٣٢٨ب . ص-٧ ط-إلسراءاحملامي سالمة هلسة عمارة ا
Adv. Salameh Halaseh Alesra’a Bilding- Floor7 Box 328 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٦٨

 TRADEMARK NO . :                         9815 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 35 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ن والنشراإلعال
Adverty sing & publlshing. 

 

 )٥٦٢٤٣٤٢٣٣رقم (م .شركة تلفزيون الشرق م :باسم 
Al- Sharq T.V. Co. No. 562434233 

In the Name of : 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

 ال رام اهللاشارع اإلرس/ ٥ط/ عمارة اإلسراء:وعنوانه
Al- Israa Bld. Floor No. 5 Al- Iraal St; 

Ramallah 

At : 
 

 

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

  Filed : 2 / 2 / 2003 ٢٠٠٣ / ٢ / ٢: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٠٥٩٢٦٥٠٧٣) ٢٩٦١٣٣٣( تلفون ٥ط/  عمارة اإلسراءرام اهللا/ تلفزيون الشرق
 )٣٨٠(ب . ص

Al- Sharq T.V. Co/ Ramallah Al- Israa Bld. Floor No. 5 Tel. 2961333- 
059 269073 P.O. Box 380 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٦٩

 TRADEMARK NO . :                         9816 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .٣٠مشمولة يف الصنف ، حلويات لعذوبة النفس
Breath freshening confectionery; included in class 30.  

 

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

In the Name of : 
 

Importers/ Trading as Manufacturer /Merchans   مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  
 

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

Maunfacturers and Merchants 

At : 
 

 

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

  Filed : 8 / 2 / 2003 ٢٠٠٣ / ٢ / ٨: التاريخ 

 
 

ECLIPSE FLASH 
 
 
 

   : 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٧٠

 TRADEMARK NO . :                         9817 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

ملينات األقمشة تستعمل للغسيل وأدوات ، مستحضرات التبييض ومواد أخرى تستعمل للغسيل
، الصابون، التنظيف والتلميع والكشط والفركمستحضرات ، الشطف للغسيل وأدوات املائدة

مستحضرات تنظيف ، والزيوت األساسية ومستحضرات التجميل وكرميات للشعر، العطور
 .٣مجيعها مشمولة يف الصنف ، األسنان

 Bleacning preparations and other substances for laundry use; fabric 
softeners for laundry use, rinsing agents for laundry and tableware; 
cleaning, polishing, seouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, eosmetics, hair iotions; dentifrices; all included 
in class 3.  

 

 : Henkel KgaA, In the Name of :باسم 
 

Importers/ Trading as Manufacturer/Merchans  مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  
 

 ,Henkelstrasse 67, Dusseldorf-Holthausen:وعنوانه
Germany 

At : 
 

 

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

  Filed : 8 / 2 / 2003 ٢٠٠٣ / ٢ / ٨: التاريخ 

 
 

FRESH MAGLC 
 
 
 

   : A dress For services  ان التبليغ   عنو

  ، رام اهللا٧٤ب .  ص –حمامون ، عزيز وفؤاد ورجا شحادة
A F . & R . SHEHADEH , LAW OFFICE , P.O . BOX . 74 RAMALLAH. 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٧١

 TRADEMARK NO . :                         9818 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 2 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .اللفائف النفاثة للحرب املستعملة يف الطابعات، لفائق احلرب
Toner cartridges; ink jet cartridges for printers. 

 

 ,DELL Computer Corporation :باسم 
a Delaware Corporation 

In the Name of : 
 

Importers/ Trading as Manufacturer/Merchans  مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  
 

 : One Dell Way, Round Rock, Texas, U.S.A At:وعنوانه
 

 

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

  Filed : 8 / 2 / 2003 ٢٠٠٣ / ٢ / ٨: التاريخ 

 
 

DELL 
 
 
 

   : 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٧٢

 TRADEMARK NO . :                         9819 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 9 ) : نف يف الص

  : In Respect of : من اجل 

أجهزة احلاسوب وملحقات احلاسوب ، أجهزة احلاسوب الشخصية واليت حتمل باليد، الطابعات
د وخصوصا املودمز وكوابل احلاسوب ومعدات التأشري احلاسوبية واحلاسوب الذي حيمل بالي

ويشمل احلاسوب اليدوي احملتوي على بريد إلكتروين السلكي وشبكة اتصاالت إلكترونية ميكن 
وكتيبات توجيه تباع مع ما ذكر كوحدة واحدة ، أدوات تسليط الضوء، الوصول إليها السلكيا

 .جلميع البضائع املذكورة أعاله
Personal and hadheld computers; computer hardware and computer 
peripnerais hamely modems, computer cables, computer styli, handheld 
computers, incinaing handheld computer with wireless e-mail and 
wireless access to eleetronic communications networks; projectors; and 
instruction manuals sold therewith as a unit for all the aforesaid goods. 

 

 ,DELL Computer Corporation :باسم 
a Delaware Corporation 

In the Name of : 
 

Importers/ Trading as Manufacturer/Merchans  مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  
 

 : One Dell Way, Round Rock, Texas, U.S.A At:وعنوانه
 

 

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

  Filed : 8 / 2 / 2003 ٢٠٠٣ / ٢ / ٨: التاريخ 

 

DELL 
 
 

   : 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٧٣

 TRADEMARK NO . :                         9820 : ة رقم العالمة التجاري

  In Class :                                              ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

األجهزة واآلالت العلمية والبحرية واملساحة والفوتوغرافية والسينماتوغرافية والبصرية والوزن 
أجهزة وآالت لتوصيل وحتويل ونقل وجتميع ، واإلنقاذ والتعليم) املرافبة( والتأشري والضبط والقياس

حامالت ، أجهزة لتسجيل ونقل وإعادة إنتاج الصوت أو الصور، وتنظيم أو مراقبة الكهرباء
اليت آالت البيع األوتوماتيكية واآلالت امليكانيكية لألجهزة ، البيانات املغناطيسية وأقراص التسجيل

آالت حفظ املدفوعات واملقبوضات من النقود واآلالت احلاسبة وأدوات معاجلة ، تعمل بالنقود
 .٩مشمولة يف الصنف ، أجهزة إطفاء احلريق، البيانات وأجهزة احلاسوب

 

 : YAMAHA CORPORATLON, In the Name of :باسم 
 

Importers/ Trading as Manufacturer /Merchans   مستورداً / تاجراً/ صانعا الذي يعمل  
 

 ,Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi ,1-10:وعنوانه
Shizuoka, Japan 

At : 
 

 

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

  Filed : 15 / 2 / 2003 ٢٠٠٣ / ٢ / ١٥: التاريخ 

 
 

YAMAHA 
 

 

   : 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٧٤

 TRADEMARK NO . :                         9821 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 15 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .١٥مجيعها مشمولة يف الصنف ، اآلالت املوسيقية
Musical instruments; included in class 15. 

 

 : YAMAHA CORPORATLON, In the Name of :باسم 
 

Importers/ Trading as Manufacturer /Merchans   مستورداً /تاجراً/ الذي يعمل صانعا  
 

 ,Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi ,1-10:وعنوانه
Shizuoka, Japan 

At : 
 

 

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

  Filed : 15 / 2 / 2003 ٢٠٠٣ / ٢ / ١٥: التاريخ 

 
 

YAMAHA 
 

 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  
 

  ، رام اهللا٧٤ب .  ص –حمامون ، زيز وفؤاد ورجا شحادةع
A F . & R . SHEHADEH , LAW OFFICE , P.O . BOX . 74 RAMALLAH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٧٥

 TRADEMARK NO . :                         9822 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 28 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

زينة أشجار ، أدوات اجلمباز والرياضة غري املشمولة يف أصناف أخرى، أدوات اللعب واأللعاب
 .٢٨مجيعها مشمولة يف الصنف ، عيد امليالد

Games and playthings; gymnastie and sporting artieles not include in 
other classes; decorations for Chritmas trees; all included in class 28. 

 

 : YAMAHA CORPORATLON, In the Name of :باسم 
 

Importers/ Trading as Manufacturer /Merchans   مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  
 

 ,Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi ,1-10:وعنوانه
Shizuoka, Japan 

At : 
 

 

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

  Filed : 15 / 2 / 2003 ٢٠٠٣ / ٢ / ١٥: التاريخ 

 
 

YAMAHA 
 
 
 

   : 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٧٦

 TRADEMARK NO . :                         9823 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

آلالت العلمية والبحرية واملساحة والفوتوغرافية والسينماتوغرافية والبصرية والوزن األجهزة وا
أجهزة وآالت لتوصيل وحتويل ونقل وجتميع ، واإلنقاذ والتعليم) املرافبة(والقياس والتأشري والضبط 
حامالت ، أجهزة لتسجيل ونقل وإعادة إنتاج الصوت أو الصور، وتنظيم أو مراقبة الكهرباء

آالت البيع األوتوماتيكية واآلالت امليكانيكية لألجهزة اليت ، انات املغناطيسية وأقراص التسجيلالبي
آالت حفظ املدفوعات واملقبوضات من النقود واآلالت احلاسبة وأدوات معاجلة ، تعمل بالنقود

 .٩مشمولة يف الصنف ، أجهزة إطفاء احلريق، البيانات وأجهزة احلاسوب
 

 : YAMAHA CORPORATLON, In the Name of :باسم 
 

Importers/ Trading as Manufacturer /Merchans   مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  
 

 ,Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi ,1-10:وعنوانه
Shizuoka, Japan 

At : 
 

 

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

  Filed : 15 / 2 / 2003 ٢٠٠٣ / ٢ / ١٥: ريخ التا
 

 
 

   : 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٧٧

 TRADEMARK NO . :                         9824 : تجارية رقم العالمة ال

 In Class :                                              ( 15 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .١٥مجيعها مشمولة يف الصنف ، اآلالت املوسيقية
Musical instruments; included in class 15. 

 

 : YAMAHA CORPORATLON, In the Name of :اسم ب
 

Importers/ Trading as Manufacturer /Merchans   مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  
 

 ,Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi ,1-10:وعنوانه
Shizuoka, Japan 

At : 
 

 

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

  Filed : 15 / 2 / 2003 ٢٠٠٣ / ٢ / ١٥: 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٧٨

 TRADEMARK NO . :                         9825 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 28 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

زينة أشجار ، أدوات اجلمباز والرياضة غري املشمولة يف أصناف أخرى، أدوات اللعب واأللعاب
 .٢٨ة يف الصنف مجيعها مشمول، عيد امليالد

Games and playthings; gymnastie and sporting artieles not include in 
other classes; decorations for Chritmas trees; all included in class 28. 

 

 : YAMAHA CORPORATLON, In the Name of :باسم 
 

Importers/ Trading as Manufacturer /Merchans  مستورداً / تاجراً/ عمل صانعا الذي ي  
 

 ,Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi ,1-10:وعنوانه
Shizuoka, Japan 

At : 
 

 

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

  Filed : 15 / 2 / 2003 ٢٠٠٣ / ٢ / ١٥: 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٧٩

 TRADEMARK NO . :                         9826 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 32 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

مشروبات ، واملياه املعدنية والغازية وغريها من املشروبات غري الكحولية) شراب الشعري(البرية 
 .مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه شراب ومستحضرات أخرى لعمل املشروبات غري الكحولية

Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit 
drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 

 

 .مصنع أبو اجلدايل للمرطبات لصاحبه نزار أنو اجلدايل :باسم 
Abuljadayel Beverages Inc. owned Nizar 

Anwar Abuljadayel. 

In the Name of : 

 

Importers/ Trading as Manufacturer /Merchans   مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  
 

 اململكة العربية السعودية، ٢١٤١٢جدة ، ٤٥٣٦: ب.ص:وعنوانه
P.O. Box 4536, Jeddah 21412, Saudi 

Arabia. 

At : 
 

 

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

  Filed : 20 / 2 / 2003 ٢٠٠٣ / ٢ / ٢٠: اريخ الت
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  
 

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

Palestine 
  



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٨٠

 TRADEMARK NO . :                         9827 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 32 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

مشروبات ، واملياه املعدنية والغازية وغريها من املشروبات غري الكحولية) شراب الشعري(البرية 
الفواكه شراب ومستحضرات أخرى لعمل املشروبات غري مستخلصة من الفواكه وعصائر 

 .الكحولية
Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit 
drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 

 

 .اجلدايلمصنع أبو اجلدايل للمرطبات لصاحبه نزار أنو  :باسم 
Abuljadayel Beverages Inc. owned Nizar 

Anwar Abuljadayel. 

In the Name of : 

 

Importers/ Trading as Manufacturer /Merchans   مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  
 

 اململكة العربية السعودية، ٢١٤١٢جدة ، ٤٥٣٦: ب.ص:وعنوانه
P.O. Box 4536, Jeddah 21412, Saudi 

Arabia. 

At : 
 

 

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

  Filed : 20 / 2 / 2003 ٢٠٠٣ / ٢ / ٢٠: التاريخ 
 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  
 

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

Palestine 
  



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٨١

 TRADEMARK NO . :                         9828 : العالمة التجارية رقم 
 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
اللحم املقطع وبالتحديد ، حيوانات وطيور الصيد، الطيور الداجنة، رتديالاملو، األمساك، اللحوم

: اجللي، حساء الفواكه، املريب: الفواكه واخلضراوات احملفوظة واففة واملطهية. املستخدم للمشهيات
، دالطيور الداجنة أو طيور الصي، األمساك أو املورتديال، الطعام املعلب املصنوع من اللحوم. الشوربات

الطيور الداجنة أو طيور ، احلبش، األمساك، األطباق اجلاهزة اففة املطبوخة واملصنوعة من اللحوم
خليط الفواكه اففة ، املشهيات احمللية الطيبة احملضرة من الفواكه أو اخلضار كالبطاطا الطبيعية. الصيد

الزيتية وخاصة املكسرات وكل املنتجات ، ومجيع املكسرات الدهنية اجلاهزة كالفسق والكاشو
، بودرة احلليب، احلليب، اللحوم الشبه مطبوخة كاملشهيات، الكاشو، الفستق، البندق، احلاضرة

، األلبان املشروبة، اللنب، احللويات املصنوعة من احلليب: احلليب بطعم اجللي وزبده احلليب وخاصة
اجلبنة النقية مع ، اجلبنة، اجلبنة املصنعة، بدهالز، الكرميات الطازجة، كرميات العقىب، الكرميات، املوسية
طبيعية أو ) السائلة(اجلبنة الطازجة ، جبنة البيضاء، واجلبنة اململحة، جة عري املكررةاجلبنة الطاز، الفطر
املشروبات احملتوية على منتجات ، املشروبات خصوصا املصنوعة مع احلليب أو منتجات األلبان، بإطعام

الزيوت ، ممنتجات احلليب املخمرة الطبيعية أو باإلطعا، مشروبات احلليب بالفاكهة، احلليب املخمرة
 .الدهون الصاحلة لألكل، زيت الزيتون، الصاحلة لألكل

 جنرال بيسكتس بلجيه :باسم 
GENERAL BISCUITS BELGIE 

In the Name of : 

 

Importers/ Trading as Manufacturer /Merchans   مستورداً / تاجراً/ 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 : 24 / 2 / 2003 ٢٠٠٣ / ٢ / ٢٤: التاريخ 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  
 

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



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٨٢

 TRADEMARK NO . :                         9829 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

املشـروبات املعتمـدة علـى      ، املشروبات املعتمدة على القهـوة    ، الشوكالته، الكاكاو، شاي، قهوة
احمللوة (الكعك احملشو باملرىب أو الفاكهة والفطائر     ، تبيوكا وطحني ، أرز مدخن ، أرز، سكر، الشوكوالته
. املـأكوالت املصـنوعة مـن احلبـوب       ، ة أو احملشوة  ذات النكه ، الباستا اخلالية ، البيتزا، )أو اململحة 

البسـكويت  ، الرصـك ، اخلبز، املأكوالت اليت تشمل املعجنات   ، املأكوالت اجلاهزة من صنف الباستا    
املقـبالت  . احملشوة أو ذات النكهـة ، الكعك واملعجنات اخلالية، الوافلز، الويفر) احللو أو ذو النكهة (

املثلجـات  . كل ما له عالقة باحللويات    . أو املعجنات ، البسكويت، خلبزاحللوة أو املاحلة اليت تتضمن ا     
، امللـح ، العسل، املاء املثلج ذو النكهة   ، اللنب املثلج ، الصاحلة لالستعمال املصنوعة من اللنب أو البوظة      

  .البهارات، صلصة املعكرونة، الصلصة احللوة، )التوابل(الصلصة ، اخلل، اخلردل

  بلجيهجنرال بيسكتس :باسم 
GENERAL BISCUITS BELGIE 

In the Name of : 

 

Importers/ Trading as Manufacturer /Merchans   مستورداً / تاجراً/ 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 : 24 / 2 / 2003 ٢٠٠٣ / ٢ / ٢٤: التاريخ 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  
 

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



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٨٣

 TRADEMARK NO . :                         9830 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

املشـروبات املعتمـدة علـى      ، على القهـوة  املشروبات املعتمدة   ، الشوكالته، الكاكاو، شاي، قهوة
احمللوة (الكعك احملشو باملرىب أو الفاكهة والفطائر     ، تبيوكا وطحني ، أرز مدخن ، أرز، سكر، الشوكوالته
. املـأكوالت املصـنوعة مـن احلبـوب       ، ذات النكهة أو احملشوة   ، الباستا اخلالية ، البيتزا، )أو اململحة 

البسـكويت  ، الرصـك ، اخلبز، املأكوالت اليت تشمل املعجنات   ، املأكوالت اجلاهزة من صنف الباستا    
املقـبالت  . احملشوة أو ذات النكهـة ، الكعك واملعجنات اخلالية، الوافلز، الويفر) احللو أو ذو النكهة (

املثلجـات  . كل ما له عالقة باحللويات    . أو املعجنات ، البسكويت، احللوة أو املاحلة اليت تتضمن اخلبز     
، امللـح ، العسل، املاء املثلج ذو النكهة   ، اللنب املثلج ، مال املصنوعة من اللنب أو البوظة     الصاحلة لالستع 

  .البهارات، صلصة املعكرونة، الصلصة احللوة، )التوابل(الصلصة ، اخلل، اخلردل

 جنرال بيسكتس بلجيه :باسم 
GENERAL BISCUITS BELGIE 

In the Name of : 

 

Importers/ Trading as Manufacturer /Merchans   مستورداً / تاجراً/ 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 : 24 / 2 / 2003 ٢٠٠٣ / ٢ / ٢٤: التاريخ 

 

   : A dress For services  نوان التبليغ   ع
 

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



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٨٤

 TRADEMARK NO . :                         9831 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 24 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

، وخاصة األغطية املسطحة  ، املناديل املرتلية وأغطية األسرة املصنوعة من الكتان      ، املصنوعات املنسوجة 
، املنسوجات املخمليـة  ، أغطية األسرة ، شراشف األسرة ،  املساند أغطية، أغطية الوسادات ، الوسادات

األغطية املصنوعة من زغب العيدر وأضافات األسرة       ، اللحف احملشوة بزغب العيدر   ، األغطية املخملية 
، أغطية املوائد، أغطية الوسادات، الستائر املصنوعة من النسيج، وأية جمموعات من األغطية ، املرتبطة ا 

أقمشة املوائد املصـنوعة    ، ورق املوائد املصنوع من النسيج    ، غطية املوائد املصنوعة من النسيج    خاصة أ 
مناشف احلمـام   ، مناشف الوجه املصنوعة من النسيج    ، وخاصة القفازات ، مناديل احلمام ، من النسيج 

 .مناشف الشواطئ املصنوعة من النسيج، املصنوعة من النسيج
Textile fabrics; household linen and bed linen, namely flat sheets, fitted 
sheets, pillows, pillow cases, bolster cases, bed blankets, bed covers, 
duvets, duvet covers, eiderdowns, eiderdowns covers and cordinated bed 
accessories and any sheet sets; curtains made from textile, covers for 
cushions; table linen, namely table covers of textile, table napkins of 
textile, table mats of textile; bath linen, namely gloves, face towels of 
textile, bath towels of textile, beach towels of textile. 
 

 : LA CHEMISE LACOSTE In the Name of :باسم 
 

Importers/ Trading as Manufacturer /Merchans   مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  
 

 فرنسا:وعنوانه
8, rue de Castiglione, 75001 Paris, France 

At : 
 

 

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

  Filed : 24 / 2 / 2003 ٢٠٠٣ / ٢ / ٢٤: التاريخ 

LACOSTE 
   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 

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



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٨٥

 TRADEMARK NO . :                         9832 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 24 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

وخاصـة األغطيـة    ، املناديل املرتلية وأغطية األسرة املصنوعة من الكتـان       ، املصنوعات املنسوجة 
، أغطيـة األسـرة   ، شراشـف األسـرة   ، أغطية املساند ، غطية الوسادات أ، الوسادات، املسطحة

األغطية املصنوعة من زغب    ، اللحف احملشوة بزغب العيدر   ، األغطية املخملية ، املنسوجات املخملية 
، الستائر املصنوعة مـن النسـيج  ، وأية جمموعات من األغطية  ، العيدر وأضافات األسرة املرتبطة ا    

ورق املوائد املصـنوع    ، خاصة أغطية املوائد املصنوعة من النسيج     ، غطية املوائد أ، أغطية الوسادات 
مناشف الوجه  ، وخاصة القفازات ، مناديل احلمام ، أقمشة املوائد املصنوعة من النسيج    ، من النسيج 

 .مناشف الشواطئ املصنوعة من النسيج، مناشف احلمام املصنوعة من النسيج، املصنوعة من النسيج
Textile fabrics; household linen and bed linen, namely flat sheets, fitted sheets, 
pillows, pillow cases, bolster cases, bed blankets, bed covers, duvets, duvet 
covers, eiderdowns, eiderdowns covers and cordinated bed accessories and any 
sheet sets; curtains made from textile, covers for cushions; table linen, namely 
table covers of textile, table napkins of textile, table mats of textile; bath linen, 
namely gloves, face towels of textile, bath towels of textile, beach towels of 
textile. 
 

 : LA CHEMISE LACOSTE In the Name of :باسم 
 

Importers/ Trading as Manufacturer /Merchans   مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  
 

 فرنسا:وعنوانه
8, rue de Castiglione, 75001 Paris, France 

At : 
 

 

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

  Filed : 24 / 2 / 2003 ٢٠٠٣/  ٢ / ٢٤: التاريخ 

 
   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 

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



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٨٦

 TRADEMARK NO . :                         9833 : رية رقم العالمة التجا

 In Class :                                              ( 14 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

املنـافض  ، )مقاييس الوقت وصـناعة السـاعات     (املرساة  ، املركبات املصنوعة من املعادن النفيسة    
، السالل املصنوعة من املعادن النفيسة لألعـراض املرتليـة        ،  من املعادن النفيسة للمدخنني    املصنوعة

علـب احللـوى    ، العلب املصنوعة من املعـادن النفسـية      ، الصناديق املصنوعة من املعادن النفسية    
خـدمات  ، املصنوعة من املعادن النفيسة   ) الواح الشموع (الشمعدان  ، املصنوعة من املعادن النفيسة   

، أباريق القهوة غري الكهربائية املصنوعة من املعادن النفيسـة        ، لقهوة املصنوعة من املعادن النفيسة    ا
، املصـنوعة مـن املعـادن النفيسـة    ) املطبخ(أواين  ، املصنوعة من املعادن النفيسة   ) املرتلية(األواين  
علب اـوهرات   ، قلدالذهب امل ، األواين املرتلية املصنوعة من املعادن النفيسة     ، األطباق، الكؤوس

األواين ، األباريق املصنوعة من املعـادن النفيسـة      ، األحجار الكرمية ، املصنوعة من املعادن النفيسة   
الصحون (، األطباق الفضية ، املزخرفات الفضية ، الشوك واملالعق ، الفضية والذهبية غري السكاكني   

صنوعة من املعادن النفيسـة لألغـراض       الصواين امل ، اإلبر الفضية املطاوعة أو املضروبة    ، )واألطباق
 ).املقدسة(األواين املصنوعة من األغراض النفيسة ، الزهريات املصنوعة من املعادن النفيسة، املرتلية

 

 : In the Name of داوود علي داوود حممد عبد اهللا جفال :باسم 
 

Importers/ Trading as Manufacturer /Merchans   مستورداً / اجراًت/ الذي يعمل صانعا  
 

 : At .اإلمارات العربية املتحدة،  العني-١٦٧٢٧: ب.ص:وعنوانه
 

 

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

  Filed : 24 / 2 / 2003 ٢٠٠٣ / ٢ / ٢٤: التاريخ 
 

 
   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 

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



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٨٧

 TRADEMARK NO . :                         9834 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 24 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

الطحني الواد احملضرة   ، القهوة املصنعة ، الساجو، التابيوكا، األرز، السكر، الكاكاو، الشاي، القهوة
 ذرور، دبس السكر ، العسل، املثلجات، املعجنات وكل ما له عالقة باحللويات     ، اخلبز، من احلبوب 

 .املثلجات، لتوابل الصلصة احلارة، اخلل، اخلردل، امللح، اخلمرية، اخلبز
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and 
preparation made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices, 
honey, treacle, yeast, baking powder, powder, salt, mustard, vinegar, 
sauces condiments spices, ice. 
 

 : In the Name of داوود علي داوود حممد عبد اهللا جفال :باسم 
 

Importers/ Trading as Manufacturer /Merchans   مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  
 

 : At .حدةاإلمارات العربية املت،  العني-١٦٧٢٧: ب.ص:وعنوانه
 

 

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

  Filed : 24 / 2 / 2003 ٢٠٠٣ / ٢ / ٢٤: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  
 

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

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٨٨

 TRADEMARK NO . :                         9835 : 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 للـدهانني واملزخـرفني وعمـال          ، الراتينجات الطبيعية اخلام  ، اللون

 .الطباعة والفنانني
Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colorants; mordents; raw natural reins; metals in 
foil and powder form for painters, decorators, printers and artsts. 

 

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧ ٢٢٥ شتراسة إيبل:وعنوانه
Epplestrasse 225 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

MAYBACH 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 
 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٨٩

 TRADEMARK NO . :                         9836 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

مستحضـرات  ، مستحضرات تبييض األقمشة وغريها من املواد اليت تستخدم يف غسيل املالبـس           
مستحضـرات  ، الزيوت العطريـة  ، العطور، الصابون، التنظيف والصقل والكشط وإزالة األوساخ    

 .معاجني ومنظفات األسنان، الشعر) لوسيون(غسول ، )الكوزمتيك(التجميل 
Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, 
polisg, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, dentifrices. 

 

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧ ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
Epplestrasse 225 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

MAYBACH 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٩٠

 TRADEMARK NO . :                         9837 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 4 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

، مركبات امتصاص الغبار ومركبات الترطيب والربط     ، مواد التشحيم ، الزيوت والشحوم الصناعية  
 .ائل اإلضاءةالشموع وفت، الوقود مبا يف ذلك وقود احملركات ومواد اإلضاءة

Industrial oils and greases; Iubricants; dust absorbing, wetting and binding 
compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants; candles, wicks. 

 

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

  كصناع وجتار: الذين يعملون
 

  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧ ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
Epplestrasse 225 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 2 / 3 / 2003   ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

MAYBACH 
 
 
 

 A dress For services :      عنوان التبليغ 
 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص

Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٩١

TRADEMARK NO . :                         9838  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 6 )   يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

املواد املعدنية للسكك   ، األبنية املعدنية القابلة للنقل   ، مواد البناء املعدنية  ، املعادن الشائعة وخالئطها  
ـ   ، الكابالت واألسالك غري الكهربائية املصنوعة من معـادن شـائعة         ، احلديدية ائع احلديـد والبض
البضـائع  ، اخلزائن، األنابيب واملواسري املعدنية  ، األصناف الصغرية من اخلردوات املعدنية    ، احلديدية

 .املعادن اخلام، املصنع من معادن شائعة غري الواردة ضمن فئات أخرى
 

In the Name of : دميلر كرايزلر آج 
DaimlerChrysler AG. 

 :باسم 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

At :  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧ ٢٢٥إيبل شتراسة  
Epplestrasse 225 70567 Stuttgart Germany 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 2 / 3 / 2003   ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

MAYBACH 
 
 
 
 

 A dress For services :   التبليغ   عنوان  
 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص

Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 
 
 
 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٩٢

TRADEMARK NO . :                         9839  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 7 )   يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

وصـالت اآلالت   ، )عدا تلك اخلاصة بالعربات الربية    (املوتورات واحملركات   ، اآلالت والعدد اآللية  
عدا تلك اليت   (اآلالت واألدوات الزراعية    ، )عدا تلك اخلاصة بالعربات الربية    (وعناصر نقل احلركة    

 .حماضن البيض، )دتشغل بالي
Machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); 
machine coupling and transmission components (except for land vehicles); 
agricultural implements; incubators for for eggs. 

 

In the Name of : دميلر كرايزلر آج 
DaimlerChrysler AG. 

 :باسم 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

At :  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧   ٢٢٥إيبل شتراسة  
Epplestrasse 225. 70567 Stuttgart Germany 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 2 / 3 / 2003   ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

MAYBACH 
 
 
 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ  
 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص

Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 
 
 
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٩٣

 TRADEMARK NO . :                         9840 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 8 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

أمـواس  ماكينـات و  ، األسلحة اجلنبية ، أدوات القطع ، )اليت تشغل باليد  (العدد واألدوات اليدوية    
 .احلالقة

Hand tools and implements (hand oparated); cutlery; side arms; razors. 
 

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧ ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
Epplestrasse 225 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

MAYBACH 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٩٤

 TRADEMARK NO . :                         9841 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 والعدد العلمية واملالحية والكهربائية والفوتوغرافية والبصرية وأجهـزة وعـدد الـوزن             األجهزة
األجهـزة  ، وإنقاذ احلياة والتعلـيم   ) املراقبة(والقياس ومسح األراضي وإرسال اإلشارات والضبط       

أجهزة تسجيل أو   ، والعدد اخلاصة بوصل أو تشغيل أو حتويل أو تركيم أو تنظيم أو ضبط الكهرباء             
آالت البيع  ، اسطوانات التسجيل ، حامالت البيانات املمغنطة  ، ال أو استعادة الصوت أو الصور     إرس

اآلالت ، مسـجالت النقـد   ، األتوماتيكية وآليات األجهزة اليت تعمل بوضع قطعة نقد معدين فيها         
 .ائقأجهزة إطفاء احلر، ملعاجلة البيانات) الكومبيوتر(املعدات واحلاسبات اإللكترونية ، احلاسبة

 

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧ ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
Epplestrasse 225 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

MAYBACH 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٩٥

 TRADEMARK NO . :                         9842 : ارية رقم العالمة التج

 In Class :                                              ( 11 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

بات أجهزة اإلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتربيد والتخفيف والتهوية وتوزيع املياه والتركي           
 .الصحية

Appararatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, 
drying, ventilating, water supply and sanitary purposes. 

 

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧ ٢٢٥ة إيبل شتراس:وعنوانه
Epplestrasse 225 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

MAYBACH 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .وشركاهم للملكية الفكرية صسابا 
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٩٦

 TRADEMARK NO . :                         9843 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 12 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .أجهزة النقل الربي أو اجلوي أو املائي، العربات
Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water. 

 

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧ ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
Epplestrasse 225 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

MAYBACH 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٩٧

 TRADEMARK NO . :                         9844 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 14 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

املعادن النفيسة وخالئطها والبضائع املصنوعة من املعادن النفيسة أو املطالة ا وغري الواردة ضـمن   
الساعات واألدوات األخرى اخلاصة بقياس الزمن بدقة       ، األحجار الكرمية ، اوهرات، فئات أخرى 

 ).ومترالكرون(
Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones; 
horological and chronometric instruments. 

 

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : ذين يعملونال
 

  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧ ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
Epplestrasse 225 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

MAYBACH 
 
 
 

   : A dress For services  ان التبليغ   عنو

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 
 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٩٨

 TRADEMARK NO . :                         9845 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 16 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

، املطبوعـات ، الورق والكرتون والبضائع املصنوعة من هذه املواد وغري الواردة ضمن فئات أخرى           
 الالصقة ألغـراض    املواد، )القرطاسية(الصور الفوتوغرافية واألدوات الكتابية     ، مواد جتليد الكتب  

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

، احلروف املطبعية ، رق اللعب و، )غري الواردة ضمن فئات أخرى    (اليت تستخدم يف الرزم والتغليف      
 ).١٦فئة (الكليشيهات 

 

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧ ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
Epplestrasse 225 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

MAYBACH 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

١٩٩

 TRADEMARK NO . :                         9846 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 18 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 املصنوعة من هذه املواد وغري الواردة ضمن فئات         اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة والبضائع     
املظالت اخلفيفة  ، الشماسي، صناديق الثياب وحقائب السفر   ، اجللود اخلام ، اجللود احليوانية ، أخرى

 .السياط وعدة اخلليل والسروج وما إليها، الواقية من الشمس وعصي املشي
Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and 
not included in other chasses; animal skins, hides, trunks and travelling 
bags; umhrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and saddlery. 

 

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 ار كصناع وجت: الذين يعملون
 

  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧ ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
Epplestrasse 225 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

MAYBACH 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٠٠

 TRADEMARK NO . :                         9847 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 20 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

املصـنوعة مـن    ) غري الواردة ضمن فئات أخـرى     (البضائع  ، الصور) براويز(أطر  ، املرايا، األثاث
اخلشب أو الفلني أو القصب أو اخليزران أو اخلوص أو القرون أو العظم أو العاج أو عظم احلوت                  

 أو الكهرمان أو عروق اللؤلؤ أو املرشوم أو من بدائل كافة هذه املواد أو من البالستيكأو الصدف 
Furniture, mirrors, picture frames, goods (not in other classes) of wood, 
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of 
plastics. 

 

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

     ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧  

Epplestrasse 225   
    70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

MAYBACH 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٠١

 TRADEMARK NO . :                         9848 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 21 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

األمشـاط  ، )ليست من معادن نفيسة أو مطالة ـا       (اصة باملطابخ   األدوات واألوعية املرتلية أو اخل    
األصناف الـيت تسـتخدم ألغـراض       ، مواد صنع الفرش  ، )عدا فرش التلوين  (الفرش  ، واإلسفنج
عـدا الزجـاج املسـتخدم يف     (الزجاج غري املشغول أو نصف املشغول       ، صوف الفوالذ ، التنظيف
واألواين الفخارية غري الواردة ضـمن فئـات        ) بورسلني(اخلزف الصيين   ، األواين الزجاجية ، )البناء
 .أخرى

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

    ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

MAYBACH 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٠٢

 TRADEMARK NO . :                         9849 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 24 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 أغطية األسرة واملوائد، ة ضمن أخرىاملنسوجات والبضائع املنسوجة غري الوارد
Textiles and textile goods, not included in other classes, bed and table 
covers. 

 

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

    ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

MAYBACH 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .صسابا وشركاهم للملكية الفكرية 
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 
 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٠٣

 TRADEMARK NO . :                         9850 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 25 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : ن اجل م

 أغطية الرأس، ألبسة القدم، املالبس
Clothing, footwear, headgear. 

 

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

    ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

MAYBACH 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 
 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٠٤

 TRADEMARK NO . :                         9851 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 26 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

، الـدبابيس واإلبـر   ، املشابك والعروات ، األزرار، الشرائط واألربطة الزينية  ، الدنتلة واملطرزات 
 .األزهار االصطناعية

Lace and embridery, ribbons and braid, buttons, hooks and eyes,, pins and 
needles; aetificial flowers. 

 

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

    ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

MAYBACH 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٠٥

 TRADEMARK NO . :                         9852 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 27 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

املشمع واملواد األخرى اليت تستعمل لتغطية أرضية       ، السجاد واألبسطة واحلصر ومواد صنع احلصر     
 ).يغري نسيج(ما يعلق على احلائط للزينة ، احلجر

Carpets, rugs, mats and matting, linoleurm and other materials for 
covering existing floors; wall hangings (non-textile)> 

 

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

    ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
 ارت أملانيا شتوتغ٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

MAYBACH 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .ية الفكرية صسابا وشركاهم للملك
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٠٦

 TRADEMARK NO . :                         9853 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 28 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

واألدوات الرياضية غري الواردة ضمن فئـات       ) اجلمنازية(أدوات الرياضة البدنية    ، األلعاب والدمى 
 .الزينات اخلاصة بشجرة عيد امليالد، أخرى

Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in oter 
classes; decorations for christmas trees. 

 

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

    ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

MAYBACH 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٠٧

 TRADEMARK NO . :                         9854 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 33 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).عدا البرية(املشروبات الكحولية 
Alcoholic beverager (except beers). 

 

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

    ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

MAYBACH 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 
 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٠٨

 TRADEMARK NO . :                         9855 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 34 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 )الثقاب(الكربيت ، لوازم املدخنني، التبغ
Tobacco; smokers’ artiles; matches. 

 

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

    ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

MAYBACH 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 
 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٠٩

 TRADEMARK NO . :                         9856 : التجارية رقم العالمة 

 In Class :                                              ( 35 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .أعمال املكاتب، ضبط األعمال، إدارة األعمال، اإلعالن
Advertising; business management; business administration; office 
functions. 

 

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

    ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

MAYBACH 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 
 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢١٠

 TRADEMARK NO . :                         9857 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 36 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 . العقاريةالشؤون، الشؤون النقدية، الشؤون املالية، التأمني
Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs. 

 

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

    ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

MAYBACH 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 
 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢١١

 TRADEMARK NO . :                         9858 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 37 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .خدمات التركيب، التصليح، ملباينإنشاء ا
Buiding construction; repair; installation services. 

 

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

    ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

MAYBACH 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 
 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢١٢

 TRADEMARK NO . :                         9859 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 38 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 تصاالت عن بعداال
Telecommunications. 

 

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

    ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

MAYBACH 
 
 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 
 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢١٣

 TRADEMARK NO . :                         9860 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 39 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .ترتيبات السفر، تغليف وخزن البضائع، النقل
Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement. 

 

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

    ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

MAYBACH 
 
 
 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ  
 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص

Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 
 
 
 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢١٤

TRADEMARK NO . :                         9861  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 41 )  يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

 .النشاطات الرياضية والثقافية، لترفيهالتسلية وا، خدمات التدريب، التعليم
Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural 
activities. 

 

In the Name of : دميلر كرايزلر آج 
DaimlerChrysler AG. 

 :باسم 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

At :  ٢٢٥إيبل شتراسة    
 ا شتوتغارت أملاني٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 2 / 3 / 2003   ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

MAYBACH 
 
 
 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ  
 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .كرية صسابا وشركاهم للملكية الف

Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 
 
 
 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢١٥

TRADEMARK NO . :                         9862  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 43 )  يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

 .خدمات وسائل الراحة املؤقتة، خدمات التزويد بالطعام والشراب
Services for providing food and drink; temporary accommodatiot. 

 

In the Name of : دميلر كرايزلر آج 
DaimlerChrysler AG. 

 :باسم 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

At :  ٢٢٥شتراسة إيبل    
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 2 / 3 / 2003   ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

MAYBACH 
 
 
 
 

 A dress For services :    التبليغ   عنوان 
 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص

Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 
 
 
 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢١٦

TRADEMARK NO . :                         9863  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 45 )  يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

اخلدمات األمنية حلماية   ، اخلدمات الشخصية واالجتماعية املقدمة من اآلخرين لتلبية حاجات األفراد        
 .امللكية واألفراد

Personal and social services rendered by others to meet the needs of 
individuals. 

 

In the Name of : دميلر كرايزلر آج 
DaimlerChrysler AG. 

 :باسم 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

At :  ٢٢٥إيبل شتراسة    
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of  ذه العالمة ويدعي أنه ميلك ه 
Filed : 2 / 3 / 2003   ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

MAYBACH 
 
 
 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ  
 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص

Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 
 
 
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢١٧

TRADEMARK NO . :                         9864  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 12 )  يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

 .أجهزة النقل الربي أو اجلوي أو املائى، العربات
Vehicles; apparatus for locomotion land, air or water. 

 

In the Name of : دميلر كرايزلر آج 
DaimlerChrysler AG. 

 :باسم 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

At :  ٢٢٥إيبل شتراسة    
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of  عي أنه ميلك هذه العالمة ويد 
Filed : 2 / 3 / 2003   ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

 مايباخ
 
 
 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ  
 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص

Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 
 
 
 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢١٨

TRADEMARK NO . :                         9865  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 37 )  يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

 .خدمات التركيب، التصليح، إنشاء املباين
Building construction; repair; installation services. 

 

In the Name of : دميلر كرايزلر آج 
DaimlerChrysler AG. 

 :باسم 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

At :  ٢٢٥إيبل شتراسة    
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 2 / 3 / 2003   ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

 مايباخ
 
 
 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ  
 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص

Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 
 
 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢١٩

TRADEMARK NO . :                         9866  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 39 )  يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

 .ترتيبات السفر، تغليف وخزن البضائع، النقل
Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement. 

 

In the Name of : دميلر كرايزلر آج 
DaimlerChrysler AG. 

 :باسم 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

At :  ٢٢٥إيبل شتراسة    
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 2 / 3 / 2003   ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

 مايباخ
 
 
 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ  
 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص

Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 
 
 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٢٠

TRADEMARK NO . :                         9867  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 2 )   يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

مرسخات ، مواد التلوين ، ن تلف اخلشب  مواد الوقاية من الصدأ وم    ، الدهانات والورنيش والالكية  
معادن بشكل ورق ومسحوق للـدهانني واملزخـرفني وعمـال          ، الراتينجات الطبيعية اخلام  ، اللون

 .الطباعة والفنانني
Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colorants; mordents; raw natural reins; metals in 
foil and powder form for painters, decorators, printers and artsts. 

 

In the Name of : دميلر كرايزلر آج 
DaimlerChrysler AG. 

 :باسم 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

At :  ٢٢٥إيبل شتراسة    
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 2 / 3 / 2003   ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ  
 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص

Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٢١

TRADEMARK NO . :                         9868  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 3 )   يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

مستحضـرات  ، ألقمشة وغريها من املواد اليت تستخدم يف غسيل املالبـس         مستحضرات تبييض ا  
مستحضـرات  ، الزيوت العطريـة  ، العطور، الصابون، التنظيف والصقل والكشط وإزالة األوساخ    

 .معاجني ومنظفات األسنان، الشعر) لوسيون(غسول ، )الكوزمتيك(التجميل 
Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, 
polisg, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, dentifrices. 

 

In the Name of : دميلر كرايزلر آج 
DaimlerChrysler AG. 

 :باسم 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

At :  ٢٢٥إيبل شتراسة    
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 2 / 3 / 2003   ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ  
 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .لكية الفكرية صسابا وشركاهم للم

Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٢٢

TRADEMARK NO . :                         9869  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 4 )  ف يف الصن : 
In Respect of :   من اجل : 

، مركبات امتصاص الغبار ومركبات الترطيب والربط     ، مواد التشحيم ، الزيوت والشحوم الصناعية  
 .الشموع وفتائل اإلضاءة، الوقود مبا يف ذلك وقود احملركات ومواد اإلضاءة

Industrial oils and greases; Iubricants; dust absorbing, wetting and binding 
compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants; candles, wicks. 

 

In the Name of : دميلر كرايزلر آج 
DaimlerChrysler AG. 

 :باسم 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

At :  ٢٢٥إيبل شتراسة    
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 2 / 3 / 2003   ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ  
 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص

Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٢٣

TRADEMARK NO . :                         9870  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 6 )   يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

املواد املعدنية للسكك   ، األبنية املعدنية القابلة للنقل   ، مواد البناء املعدنية  ، وخالئطهااملعادن الشائعة   
احلديـد والبضـائع    ، الكابالت واألسالك غري الكهربائية املصنوعة من معـادن شـائعة         ، احلديدية
البضـائع  ، اخلزائن، األنابيب واملواسري املعدنية  ، األصناف الصغرية من اخلردوات املعدنية    ، احلديدية

 .املعادن اخلام، املصنع من معادن شائعة غري الواردة ضمن فئات أخرى
 

In the Name of : دميلر كرايزلر آج 
DaimlerChrysler AG. 

 :باسم 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

At :  ٢٢٥إيبل شتراسة    
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

:نوانهوع

 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 2 / 3 / 2003   ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ  
 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص

Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٢٤

TRADEMARK NO . :                         9871  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 7 )   يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

وصـالت اآلالت   ، )عدا تلك اخلاصة بالعربات الربية    (واحملركات  املوتورات  ، اآلالت والعدد اآللية  
عدا تلك اليت   (اآلالت واألدوات الزراعية    ، )عدا تلك اخلاصة بالعربات الربية    (وعناصر نقل احلركة    

 .حماضن البيض، )تشغل باليد
Machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); 
machine coupling and transmission components (except for land vehicles); 
agricultural implements; incubators for for eggs. 

 

In the Name of : دميلر كرايزلر آج 
DaimlerChrysler AG. 

 :باسم 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

At :  ٢٢٥إيبل شتراسة    
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 2 / 3 / 2003   ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ  
 ٢٩٨٩٧٦٠: لبرية هاتف ا٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص

Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٢٥

 TRADEMARK NO . :                         9872 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 8 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

أمـواس  ماكينـات و  ، األسلحة اجلنبية ، أدوات القطع ، )اليت تشغل باليد  (العدد واألدوات اليدوية    
 .احلالقة

Hand tools and implements (hand oparated); cutlery; side arms; razors. 
 

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

    ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٢٦

 TRADEMARK NO . :                         9873 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

لعلمية واملالحية والكهربائية والفوتوغرافية والبصرية وأجهـزة وعـدد الـوزن           األجهزة والعدد ا  
األجهـزة  ، وإنقاذ احلياة والتعلـيم   ) املراقبة(والقياس ومسح األراضي وإرسال اإلشارات والضبط       

أجهزة تسجيل أو   ، والعدد اخلاصة بوصل أو تشغيل أو حتويل أو تركيم أو تنظيم أو ضبط الكهرباء             
آالت البيع  ، اسطوانات التسجيل ، حامالت البيانات املمغنطة  ، عادة الصوت أو الصور   إرسال أو است  

اآلالت ، مسـجالت النقـد   ، األتوماتيكية وآليات األجهزة اليت تعمل بوضع قطعة نقد معدين فيها         
 .أجهزة إطفاء احلرائق، ملعاجلة البيانات) الكومبيوتر(املعدات واحلاسبات اإللكترونية ، احلاسبة

 

 دميلر كرايزلر آج :م باس
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

    ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 

   : A dress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٢٧

 TRADEMARK NO . :                         9874 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 11 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

أجهزة اإلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتربيد والتخفيف والتهوية وتوزيع املياه والتركيبات            
 .الصحية

Appararatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, 
drying, ventilating, water supply and sanitary purposes. 

 

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

    ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
 تغارت أملانيا شتو٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب . صسابا وشركاهم للملكية الفكرية
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٢٨

 TRADEMARK NO . :                         9875 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 12 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : اجل من 

 .أجهزة النقل الربي أو اجلوي أو املائي، العربات
Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water. 

 

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

    ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
 توتغارت أملانيا ش٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .رية صسابا وشركاهم للملكية الفك
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٢٩

 TRADEMARK NO . :                         9876 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 14 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

املعادن النفيسة وخالئطها والبضائع املصنوعة من املعادن النفيسة أو املطالة ا وغري الواردة ضـمن   
الساعات واألدوات األخرى اخلاصة بقياس الزمن بدقة       ، األحجار الكرمية ، اوهرات، فئات أخرى 

 ).الكرونومتر(
Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones; 
horological and chronometric instruments. 

 

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

    ٢٢٥ل شتراسة إيب:وعنوانه
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .ا وشركاهم للملكية الفكرية صساب
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٣٠

 TRADEMARK NO . :                         9877 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 16 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

، املطبوعـات ، الورق والكرتون والبضائع املصنوعة من هذه املواد وغري الواردة ضمن فئات أخرى           
املواد الالصقة ألغـراض    ، )القرطاسية(الصور الفوتوغرافية واألدوات الكتابية     ، مواد جتليد الكتب  

اآلالت الكاتبـة   ، فرش التلوين ، دوات واللوازم اخلاصة بالفنانني   األ، القرطاسية واألغراض املرتلية  
املواد البالسـتيكية   ، )عدا األجهزة (أدوات التهذيب والتعليم    ) عدا األثاث (ومستلزمات املكاتب   

، احلروف املطبعية ، ورق اللعب ، )غري الواردة ضمن فئات أخرى    (اليت تستخدم يف الرزم والتغليف      
 ).١٦فئة (الكليشيهات 

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

    ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٣١

 TRADEMARK NO . :                         9878 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 18 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة والبضائع املصنوعة من هذه املواد وغري الواردة ضمن فئات              
املظالت اخلفيفة  ، الشماسي، صناديق الثياب وحقائب السفر   ، اجللود اخلام ، ود احليوانية اجلل، أخرى

 .السياط وعدة اخلليل والسروج وما إليها، الواقية من الشمس وعصي املشي
Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and 
not included in other chasses; animal skins, hides, trunks and travelling 
bags; umhrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and saddlery. 

 

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

    ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠: رية هاتف الب٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٣٢

 TRADEMARK NO . :                         9879 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 20 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

املصـنوعة مـن    ) غري الواردة ضمن فئات أخـرى     (البضائع  ، الصور) براويز(أطر  ، املرايا، األثاث
اخلشب أو الفلني أو القصب أو اخليزران أو اخلوص أو القرون أو العظم أو العاج أو عظم احلوت                  

  أو من البالستيكأو الصدف أو الكهرمان أو عروق اللؤلؤ أو املرشوم أو من بدائل كافة هذه املواد
Furniture, mirrors, picture frames, goods (not in other classes) of wood, 
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of 
plastics. 

 

 لر كرايزلر آجدمي :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

    ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: تاريخ ال

 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٣٣

 TRADEMARK NO . :                         9880 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 21 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

األمشـاط  ، )ليست من معادن نفيسة أو مطالة ـا       (األدوات واألوعية املرتلية أو اخلاصة باملطابخ       
األصناف الـيت تسـتخدم ألغـراض       ، مواد صنع الفرش  ، )لتلوينعدا فرش ا  (الفرش  ، واإلسفنج
عـدا الزجـاج املسـتخدم يف     (الزجاج غري املشغول أو نصف املشغول       ، صوف الفوالذ ، التنظيف
واألواين الفخارية غري الواردة ضـمن فئـات        ) بورسلني(اخلزف الصيين   ، األواين الزجاجية ، )البناء
 .أخرى

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

    ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٣٤

 TRADEMARK NO . :                         9881 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 24 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 أغطية األسرة واملوائد، املنسوجات والبضائع املنسوجة غري الواردة ضمن أخرى
Textiles and textile goods, not included in other classes, bed and table 
covers. 

 

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

    ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٣٥

 TRADEMARK NO . :                         9882 : عالمة التجارية رقم ال

 In Class :                                              ( 25 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 أغطية الرأس، ألبسة القدم، املالبس
Clothing, footwear, headgear. 

 

 زلر آجدميلر كراي :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

    ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٣٦

 TRADEMARK NO . :                         9883 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 26 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

، الـدبابيس واإلبـر   ، املشابك والعروات ، األزرار، الشرائط واألربطة الزينية  ، الدنتلة واملطرزات 
 .األزهار االصطناعية

Lace and embridery, ribbons and braid, buttons, hooks and eyes,, pins and 
needles; aetificial flowers. 

 

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

    ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٣٧

 TRADEMARK NO . :                         9884 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 27 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

املشمع واملواد األخرى اليت تستعمل لتغطية أرضية       ، األبسطة واحلصر ومواد صنع احلصر    السجاد و 
 ).غري نسيجي(ما يعلق على احلائط للزينة ، احلجر

Carpets, rugs, mats and matting, linoleurm and other materials for 
covering existing floors; wall hangings (non-textile). 

 

 ميلر كرايزلر آجد :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

    ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: لتاريخ ا

 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٣٨

 TRADEMARK NO . :                         9885 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 28 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

واألدوات الرياضية غري الواردة ضمن فئـات       ) اجلمنازية(أدوات الرياضة البدنية    ، األلعاب والدمى 
 .شجرة عيد امليالدالزينات اخلاصة ب، أخرى

Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in oter 
classes; decorations for christmas trees. 

 

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

    ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .ة الفكرية صسابا وشركاهم للملكي
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٣٩

 TRADEMARK NO . :                         9886 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 34 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 )الثقاب(الكربيت ، لوازم املدخنني، التبغ
Tobacco; smokers’ artiles; matches. 

 

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

    ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠: اتف البرية ه٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٤٠

 TRADEMARK NO . :                         9887 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 35 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .أعمال املكاتب، ضبط األعمال، إدارة األعمال، اإلعالن
Advertising; business management; business administration; office 
functions. 

 

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

    ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٤١

 TRADEMARK NO . :                         9888 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 36 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .الشؤون العقارية، الشؤون النقدية، الشؤون املالية، التأمني
Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs. 

 

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : ونالذين يعمل
 

    ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٤٢

 TRADEMARK NO . :                         9889 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 37) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .خدمات التركيب، التصليح، إنشاء املباين
Buiding construction; repair; installation services. 

 

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

  وجتار كصناع: الذين يعملون
 

    ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٤٣

 TRADEMARK NO . :                         9890 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 38 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 االتصاالت عن بعد
Telecommunications. 

 

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

    ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  هاتف البرية٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٤٤

 TRADEMARK NO . :                         9891 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 39 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .ترتيبات السفر، تغليف وخزن البضائع، النقل
Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement. 

 

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

    ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠: لبرية هاتف ا٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٤٥

 TRADEMARK NO . :                         9892 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 41 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 .النشاطات الرياضية والثقافية، التسلية والترفيه، خدمات التدريب، التعليم
Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural 
activities. 

 

 دميلر كرايزلر آج :باسم 
DaimlerChrysler AG. 

In the Name of : 

 ر كصناع وجتا: الذين يعملون
 

    ٢٢٥إيبل شتراسة :وعنوانه
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

At : 

 

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

  Filed : 2 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 

 
 

 A dress For services :   وان التبليغ   عن 
 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص

Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٤٦

TRADEMARK NO . :                         9893  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 43 )  يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

 .خدمات وسائل الراحة املؤقتة، خدمات التزويد بالطعام والشراب
Services for providing food and drink; temporary accommodatiot. 

 

In the Name of : دميلر كرايزلر آج 
DaimlerChrysler AG. 

 :باسم 

 كصناع وجتار : ذين يعملونال
 

At :  ٢٢٥إيبل شتراسة    
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 2 / 3 / 2003   ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 

 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ  
 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص

Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٤٧

TRADEMARK NO . :                         9894  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 45 )  يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

اخلدمات األمنية حلماية   ، اخلدمات الشخصية واالجتماعية املقدمة من اآلخرين لتلبية حاجات األفراد        
 .امللكية واألفراد

Personal and social services rendered by others to meet the needs of 
individuals. 

 

In the Name of : دميلر كرايزلر آج 
DaimlerChrysler AG. 

 :باسم 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

At :  ٢٢٥إيبل شتراسة    
  شتوتغارت أملانيا٧٠٥٦٧

Epplestrasse 225   
 70567 Stuttgart Germany 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 2 / 3 / 2003   ٢٠٠٣ / ٣ / ٢: التاريخ 

 

 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ  
 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص

Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٤٨

TRADEMARK NO . :                         9895  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 5 )   يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

 .٥مشمولة يف الصنف ، مستحضرات متعلقة بأمراض اجللد
Dermatological preparations; included in class 5. 

 

In the Name of :  
Fujisawa Pharmaceutical Co., Ltd., 

 :باسم 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

At :  
4-7, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 3 / 3 / 2003   ٢٠٠٣ / ٣ / ٣: 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٤٩

TRADEMARK NO . :                         9896  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 7 )   يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

منتجـات  ،  بالوقود مناشري السالسل املدارة آليا مثل مناشري السالسل الكهربائية وتلك اليت تعمل          
العناية باملرجة واحلدائق املدارية آليا وبالتحديد مناشري قطع األشـجار واحلارثـات والقاطعـات              
واحملاراث الدورانية وآالت حصد املرجة وجمزات الفواصل الزراعية وآالت التهذيب مثـل أدوات             

 والنافخـات   ذيب الفواصل الزراعية وأدوات ذيب األعشاب الضارة وقاطعـات األغصـان          
ونافخات الثلج ومكانس كهربائية للحدائق والالقطات وآالت التنظيف ومضخات املياه وأجـزاء            

 .٧مجيعها مشمولة يف الصنف ، تابعة ملا ذكر
Power operated chain saws such as electric and petrol chainsaws; power 
operated lawn and garden care products, namely clearing saws, tillers, 
shredders, rotary cultivators, lawn mowing machines, hedge shears, 
trimming machines such as grass trimmers, hedge trimmers and weed 
trimmers, brush cutters, blowers, snowblowers, garden vacuums, hover 
collectors, high pressure cleaning machines and water pumps and parts 
thereof; aII included in class 7. 

 

In the Name of :  
Husqvarna Aktiebolag, 

 :باسم 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

At :  
SE-561  82, Huskvarna, Sweden 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 8 / 3 / 2003   ٢٠٠٣ / ٣ / ٨: التاريخ 

MCCULLOCH 
 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٥٠

TRADEMARK NO . :                         9897  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 12 )  يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

مجيعها مشمولة يف   ، عة ملا ذكر  احلصادات اليت تقاد بواسطة شخص وتراكتورات احلدائق وأجزاء تاب        
 .١٢الصنف 

Rider mowers, garden tractors and parts thereof; aII included in class 12. 
 

In the Name of :  
Husqvarna Aktiebolag, 

 :باسم 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

At :  
SE-561  82, Huskvarna, Sweden 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 8 / 3 / 2003   ٢٠٠٣ / ٣ / ٨: التاريخ 

 
 

MCCULLOCH 
 
 
 
 

 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٥١

TRADEMARK NO . :                         9900  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 5 )   يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

 .اد واملستحضرات الصيدالنية ملعاجلة ووقاية داء السكرياملو
Pharmaceutical preparations and substances for the treatment and 
prevention of diabetes. 

 
In the Name of : AstraZeneca AB  باسم: 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers تورداً  مس/ تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

At : 
 

 السويد
Vastra Malarehamnen 9, S-151  85  

Sodertalje, SWEDEN 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 9 / 3 / 2003   ٢٠٠٣ / ٣ / ٩: التاريخ 

 
 

FIDARIS 
 
 
 
 

 A dress For services :   يغ   عنوان التبل 
الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب / أبو غزالة للملكية الفكرية يت أم يب اجنتس   

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



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٥٢

TRADEMARK NO . :                         9901  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 5 )   يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

 .املواد واملستحضرات الصيدالنية
Pharmaceutical preparations and substances. 

 
In the Name of : AstraZeneca AB  باسم: 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

At : 
 

 السويد
Vastra Malarehamnen 9, S-151  85  

Sodertalje, SWEDEN 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 9 / 3 / 2003   ٢٠٠٣ / ٣ / ٩: التاريخ 

 
 

ZIRCARIS 
 
 
 
 

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

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



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٥٣

TRADEMARK NO . :                         9902  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 5 )   يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

 .املواد واملستحضرات الصيدالنية
Pharmaceutical preparations and substances. 

 
In the Name of : AstraZeneca AB  باسم: 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

At : 
 

 السويد
Vastra Malarehamnen 9, S-151  85  

Sodertalje, SWEDEN 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 9 / 3 / 2003   ٢٠٠٣ / ٣/  ٩: التاريخ 

 
 

GALIDA 
 
 
 

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

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



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٥٤

TRADEMARK NO . :                         9903  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 43 )  يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

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

 
In the Name of :  باسم  الدرة العربية للمطاعم السياحيةشركة: 

 

Trading as Manufacturer/Merchans / Importers مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا   
 

At : 
 

مكتب احملامي ماجد سرور / جبل اللويبدة/ عمان/ األردن
 )١١١٩١ / ٩١٠٩٧٧ب .ص(

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of  عي أنه ميلك هذه العالمة ويد 
Filed : 9 / 3 / 2003   ٢٠٠٣ / ٣ / ٩: التاريخ 

 

 
 
 

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

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



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٥٥

TRADEMARK NO . :                         9904  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 5 )   يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

أغذية ومواد غذائية لألوالد واألطفال     ، السريريمأكوالت ومواد التغذية املعدة لالستعمال الطيب و      
 .املكمالت الغذائية، أغذية ومواد غذائية للنساء املرضعات، واملرضى

Hand tools and implements (hand oparated); cutlery; side arms; razors. 
 

In the Name of : آ.سوسيتيه دي برودوي نستلة أس. 
Societe Des Produits Nestle S.A. 

 :باسم 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

At : سويسرا-فيفاي ، ١٨٠٠ -سي أتش  
CH-1800 Vevey, Switzerland 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 10 / 3 / 2003   ٢٠٠٣ / ٣ / ١٠: التاريخ 

 
PREBIO 

 
 

 

 A dress For services :     عنوان التبليغ  
 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص

Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٥٦

TRADEMARK NO . :                         9905  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 29 )  يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 
، اخلضار والفواكه واللحوم والطيور الداجنة وحيوانات وطيور الصيد واألمساك واملأكوالت البحرية          

وجبـات  ، معلبـات ، معجونـة ، هالميات، حساء، مجيع هذه املنتجات أيضاً على شكل خالصات      
أجبان ومستحضرات غذائية أخرى أساسها احلليب      ، حليب، بيض، مربيات، جاهزة مثلجة أو جمففة   

، زيوت وشحوم صـاحلة لألكـل     ، حليب الصويا ومستحضرات أساسها الصويا    ، وبدائل احلليب 
 ).٢٩فئة (مستحضرات بروتينية للطعام 

 

In the Name of : آ.سوسيتيه دي برودوي نستلة أس. 
Societe Des Produits Nestle S.A. 

 :باسم 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

At : سويسرا-فيفاي ، ١٨٠٠ -سي أتش  
CH-1800 Vevey, Switzerland 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 10 / 3 / 2003   ٢٠٠٣ / ٣ / ١٠: التاريخ 

 

PREBIO 
 
 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ  
 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص

Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 
 
 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٥٧

 TRADEMARK NO . :                         9906 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

، بدائل النب ومستخرجات من بـدائل الـنب       ، مستخرجات النب ومستحضرات أساسها النب    ، النب
الكاكـاو ومستحضـرات أساسـها      ، مستخرجات الشاي ومستحضرات أساسها الشاي    ، لشايا

منتجـات  ، املـواد احملليـة   ، السكر، احللوى، احللويات، منتجات الشوكوال ، الشوكوال، الكاكاو
منتجـات  ، البوظة، الدقيق، حلوى العقيب ، الكعك، البسكويت، املعجنات، اخلمرية، اخلبز، األفران

مأكوالت أساسها األرز أو    ، معكرونة، أرز، حبوب للفطور ،  العسل وبدائل العسل   ،لتحضري البوظة 
منتجات من التوابل أو املنكهـات      ، صلصات، أيضا على شكل وجبات جاهزة    ، الدقيق أو احلبوب  

 ).٣٠فئة (مايونيز ، مرق توابل يضاف إىل السلطة، للطعام
 

 .آ.سوسيتيه دي برودوي نستلة أس :باسم 
Societe Des Produits Nestle S.A. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

  سويسرا-فيفاي ، ١٨٠٠ -سي أتش:وعنوانه
CH-1800 Vevey, Switzerland 

At : 

 

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

  Filed : 10 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ١٠: التاريخ 

 
PREBIO 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٥٨

 TRADEMARK NO . :                         9907 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 32 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

املستخرجات ، مشروبات الفواكه، املياه املعدنية واملشروبات األخرى غري الكحولية، البرية
، عصري الفواكه، فواكهعصري ال، والشراب املركز اليت تستعمل لصنع املشروبات غري الكحولية

 .مشروبات خممرة أساسها اللنب، عصري اخلضار
Beers; mineral waters and other non-alcoholic drinks, syrups, extracts 
and essences for making non-alcoholic beverages, fruituices, vegetable 
juices, lactic fermented drinks. 

 

 .آ.برودوي نستلة أسسوسيتيه دي  :باسم 
Societe Des Produits Nestle S.A. 

In the Name of : 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

  سويسرا-فيفاي ، ١٨٠٠ -سي أتش:وعنوانه
CH-1800 Vevey, Switzerland 

At : 

 

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

  Filed : 10 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ١٠: التاريخ 

 
PREBIO 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص
Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 

 
 
 
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٥٩

 TRADEMARK NO . :                         9908 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

ملينات األقمشة تستعمل للغسيل وأدوات ، مستحضرات التبييض ومواد أخرى تستعمل للغسيل
، الصابون، ات التنظيف والتلميع والكشط والفركمستحضر، الشطف للغسيل وأدوات املائدة

مستحضرات تنظيف ، والزيوت األساسية ومستحضرات التجميل وكرميات للشعر، العطور
 .٣مجيعها مشمولة يف الصنف ، األسنان

 Bleacning preparations and other substances for laundry use; fabric 
softeners for laundry use, rinsing agents for laundry and tableware; 
cleaning, polishing, seouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, eosmetics, hair iotions; dentifrices; all included 
in class 3.  

 

 : Henkel KgaA, In the Name of :باسم 
 

Importers/ Trading as Manufacturer/Merchans  مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  
 

 ,Henkelstrasse 67, Dusseldorf-Holthausen:وعنوانه
Germany 

At : 
 

 

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

  Filed : 13 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ١٣: التاريخ 

 
 

COLOR MAGIC 
 
 

   : 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٦٠

 TRADEMARK NO . :                         9909 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

، منظفات للغسيل وملينات األقمشة تستعمل للغسيل وأدوات الشطف للغسيل وأدوات املائدة
 .٣مجيعها مشمولة يف الصنف ، مستحضرات التنظيف والتلميع والكشط والفرك

 Launary detergents, fabric softeners for laundry use, rinsing agents for 
laundry and tableware; cleaning, polishing, seouring and abrasive 
preparations; all included in class 3.  

 

 : Henkel KGaA, In the Name of :باسم 
 

Importers/ Trading as Manufacturer/Merchans  مستورداً  / اًتاجر/ الذي يعمل صانعا  
 

 ,Henkelstrasse 67, Dusseldorf-Holthausen:وعنوانه
Germany 

At : 
 

 

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

  Filed : 13 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ١٣: التاريخ 

 
 

BLACK MAGIC 
 
 
 

   : 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٦١

 TRADEMARK NO . :                         9910 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

ملينات األقمشة تستعمل للغسيل وأدوات ، مستحضرات التبييض ومواد أخرى تستعمل للغسيل
، الصابون، مستحضرات التنظيف والتلميع والكشط والفرك، الشطف للغسيل وأدوات املائدة

مستحضرات تنظيف ، شعروالزيوت األساسية ومستحضرات التجميل وكرميات لل، العطور
 .٣مجيعها مشمولة يف الصنف ، األسنان

 Bleacning preparations and other substances for laundry use; fabric 
softeners for laundry use, rinsing agents for laundry and tableware; 
cleaning, polishing, seouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, eosmetics, hair iotions; dentifrices; all included 
in class 3.  

 

 : Henkel KGaA, In the Name of :باسم 
 

Importers/ Trading as Manufacturer/Merchans  مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  
 

 ,Henkelstrasse 67, Dusseldorf-Holthausen:وعنوانه
Germany 

At : 
 

 

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

  Filed : 13 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ١٣: التاريخ 

 
 

BALSAM MAGIC 
 
 

   : 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٦٢

 TRADEMARK NO . :                         9911 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).٣٠(الصنف مجيع البضائع يف 
ALL GOODS IN CLASS (30).  

 

 شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية :باسم 
SINOKROT FOOD COMPANY 

In the Name of : 

 

Importers/ Trading as Manufacturer/Merchans  مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  
 

 ١٤١٠ ب.املنطقة الصناعية ص/ رام اهللا:وعنوانه
RAMALLAH-INDUSTRIAL ZONE P. O. 

BOX 1410 

At : 
 

 

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

  Filed : 17 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ١٧: التاريخ 

 

 
 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ١٤١٠ب .اعية صاملنطقة الصن/ شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية رام اهللا
SINOKROT FOOD COMPANY RAMALLAH-INDUSTRIAL ZONE P. O. 

BOX 1410 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٦٣

 TRADEMARK NO . :                         9912 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).٣٠(ع البضائع يف الصنف مجي
ALL GOODS IN CLASS (30).  

 

 شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية :باسم 
SINOKROT FOOD COMPANY 

In the Name of : 

 

Importers/ Trading as Manufacturer/Merchans  مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  
 

 ١٤١٠ ب.املنطقة الصناعية ص/ رام اهللا:وعنوانه
RAMALLAH-INDUSTRIAL ZONE P. O. 

BOX 1410 

At : 
 

 

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

  Filed : 17 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ١٧: التاريخ 

 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ١٤١٠ب .املنطقة الصناعية ص/ شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية رام اهللا
SINOKROT FOOD COMPANY RAMALLAH-INDUSTRIAL ZONE P. O. 

BOX 1410 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٦٤

 TRADEMARK NO . :                         9913 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 30 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 ).٣٠(مجيع البضائع يف الصنف 
ALL GOODS IN CLASS (30).  

 

 شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية :باسم 
SINOKROT FOOD COMPANY 

In the Name of : 

 

Importers/ Trading as Manufacturer/Merchans  مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  
 

 ١٤١٠ ب.عية صاملنطقة الصنا/ رام اهللا:وعنوانه
RAMALLAH-INDUSTRIAL ZONE P. O. 

BOX 1410 

At : 
 

 

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

  Filed : 17 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ١٧: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

 ١٤١٠ب .املنطقة الصناعية ص/ ة رام اهللاشركة سنقرط للمنتوجات الغذائي
SINOKROT FOOD COMPANY RAMALLAH-INDUSTRIAL ZONE P. O. 

BOX 1410 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٦٥

 TRADEMARK NO . :                         9914 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 5 ) : يف الصنف 

  : In Respect of  :من اجل 

 . مستحضرات صيدلية ملعاجلة األمراض واالضطرابات القلبية الوعائية
 Pharmaeeutieal preparations for the treatmem of cardiovascular 
diseases and disorders.  

 

 : AstraZeneca AB, In the Name of :باسم 
 

Importers/ Trading as Manufacturer/Merchans  مستورداً  / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  
 

 : SE-151, 85 Sodertalje, Sweden At:وعنوانه
 

 

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

  Filed : 17 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ١٧: التاريخ 

 
 

EXANTINE 
 
 
 

   : 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٦٦

 TRADEMARK NO . :                         9915 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 35 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
  

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

 

 : In the Name of .ل.م.يل أفيشاج بيكاسو ش :باسم 
 

Importer / Trading as Manufacturer / Merchans   مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  
 

 : At  لبنان- فرن الشباك-التحويطة:نهوعنوا
 

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

  Filed : 25 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣/ ٢٥: التاريخ 
 

 
 
 

PIKASSO 
 
 
 

 

   : A dress For services عنوان التبليغ  

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



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٦٧

 TRADEMARK NO . :                         9916 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 9 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
  

حاميات ، أدوات تزويد الطاقة البديلة، البطاريات، أجهزة وبرامج الكمبيوتر، برامج الكمبيوتر
برامج ، املوازين وآالت النسخ، الطابعات، األقراص واألشرطة املغناطيسية، اندفاع اجلهد الكهربائي
توفري ، الوثائق والفواتري، حتضري وطباعة الطوابع املشحونة،  آيل للملفاتالكمبيوتر لتزويد ترتيل

توفري املعلومات عن طريق خدمات النقل ، شحن الوثائق والفواتري، طوابع الشحن اإللكتروين
وتشمل التوقيع على االستالم من قبل ، لتوفري إثباتات توصيل املستندات، والتوصيل املتوفرة
 .و حتديد املعلومات اخلاصة حبساب الزبائننقل ، مستقبل الطرد

 

 : United Parcel Service of America, Inc. In the Name of :باسم 

Importer / Trading as Manufacturer / Merchans   مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  

 الواليات األمريكية املتحدة :وعنوانه
55 Glenlake Parkway, NE, Georgia 30328, 

U.S.A 

At : 
 

 

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

  Filed : 26 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣/ ٢٦: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services عنوان التبليغ  

الغربيةالضفة /  البرية ٣٨٠٠: ص ب / أبو غزالة للملكية الفكرية يت أم يب اجنتس   
Abu- Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents /P.O.Box: 3800 Al- Birah / The West Bank  



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٦٨

 TRADEMARK NO . :                         9917 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 16 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

، االت الدورية، امللصقات اإلعالمية، الكتب، النشرات املوجزة، الكتيبات، املنشورات املطبوعة
، املغلفات، اإلعالنات، الشعارات، املواد التعليمية والتربوية، اإلرشادات املطبوعة، احملالت، الروزنامات

أقالم ، أطقم أقالم احلرب الرصاص، أطقم املكتب، ةالقرطاسي، طوابع الشحن والعنوان، الصناديق والطرود
، جملدات اخلاصة باملكتب، أقالم احلرب، حامل املذكرات، أطقم أقالم احلرب والركائز، مشابك الورق، احلرب

، علب املكتب، فاحتات الرسائل، الرابطات احللقية، ملفات بطاقات العمل، احلقائب اخلاصة بالقرطاسية
الورق الكرتوين املستخدم ، الورق الكرتوين، الورق الكرتوين، املغلفات،  الورقيةاألكياس، ورق الرزم

األكياس البالستيكية ، املغلفات املصنوعة من الورق املقوى والكرتون، صناديق الورق الكرتوين، للرزم
 .واألكياس املصنوعة على هيئة فقاعات للف للرزم أو احلش، واملغلفات واحلقائب املستخدمة للرزم

 

 : United Parcel Service of America, Inc. In the Name of :باسم 

Importer / Trading as Manufacturer / Merchans   مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  

 الواليات األمريكية املتحدة :وعنوانه
55 Glenlake Parkway, NE, Georgia 30328, 

U.S.A 

At : 
 

 

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

  Filed : 26 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣/ ٢٦: التاريخ 

 

   : A dress For services عنوان التبليغ  

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



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٦٩

 TRADEMARK NO . :                         9918 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 25 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

باليز يت ، املعاطف، اجلوارب، الستر، األلبسة املعرفة، نطلونات القصريةالب، الطواقي، األلبسة
 .ألبسة القدم والقفازات، األلبسة الواقية من املطر، القمصان املعرفة، الصدر، البنطلونات، شريت

Clothing, hats, shorts, sweaters, jackets, socks, coats, t-shirts, pants, 
shirts, vests, sweatshirts, rainwear, footwear and gloves. 
 

 

 : United Parcel Service of America, Inc. In the Name of :باسم 

 
Importer / Trading as Manufacturer / Merchans   مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  
 

 الواليات األمريكية املتحدة :وعنوانه
55 Glenlake Parkway, NE, Georgia 30328, 

U.S.A 

At : 
 

 

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

  Filed : 26 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣/ ٢٦: التاريخ 

 

   : A dress For services عنوان التبليغ  

لغربيةالضفة ا/  البرية ٣٨٠٠: ص ب / أبو غزالة للملكية الفكرية يت أم يب اجنتس   
Abu- Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents /P.O.Box: 3800 Al- Birah / The West Bank  
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٧٠

 TRADEMARK NO . :                         9919 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 35 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

خدمات ، خدمات األعمال االستشارية، خدمات األعمال إدارية، خدمات نقل اجلنود، اخلدمات اإلعالنية
خدمات االستشارات ، خدمات املساعدة اإلدارية، اخلدمات اخلاصة بأعمال املكتب، إدارة األعمال

خدمات البيع ، خدمات الفرز،  العيناتتوزيع، توفري نقل الطرود بطريقة حموسبة وباالستشفاف، اإلدارية
خدمات منح ، خدمات نسخ الوثائق، خدمات التصوير، خدمات التحكم بالبيانات، بالتجزئة يف املتأخر

توفري تسجيل آيل ملعلومات تتعلق بتحديد حساب الشحن للزبائن من خالل شبكة كمبيوتر ، االمتيازات
، خدمات االلتقاط، جمال احللول لنقل إدارة الشبكةاخلدمات يف ، ترخيص برامج الكمبيوتر، عاملية

 .خدمات التخليص اجلمركي، النقل والتوصيل املالئم، التخزين
 

 : United Parcel Service of America, Inc. In the Name of :باسم 

Importer / Trading as Manufacturer / Merchans   مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  

 الواليات األمريكية املتحدة :نهوعنوا
55 Glenlake Parkway, NE, Georgia 30328, 

U.S.A 

At : 
 

 

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

  Filed : 26 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣/ ٢٦: التاريخ 

 

   : A dress For services عنوان التبليغ  

الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب / ة للملكية الفكرية يت أم يب اجنتس أبو غزال  
Abu- Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents /P.O.Box: 3800 Al- Birah / The West Bank  
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٧١

 TRADEMARK NO . :                         9920 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 36 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

خـدمات  ، خـدمات االعتمـاد   ، خدمات األمور النقدية  ، خدمات األمور املالية  ، خدمات التأمني 
، خدمات األمور العقارية  ، استخراج رسوم االسترياد للغري   ، املخالصة اجلمركية ، السمسرة اجلمركية 

، خـدمات املعـايرة التجاريـة     ، اخلدمات البنكية ، خدمات السمسرة ، السمسرة العقارية خدمات  
تـوفري  ، توفري سندات االسـترياد املؤقتـة     ، خدمات السندات املتعلقة بتأمني السندات اجلمركية     

، خـدمات العمولـة   ، خدمات الدفع اإللكتروين  ، خدمات الرسوم املتداركة  ، السندات اجلمركية 
 .اإلدارة املغامرة، خدمات التأمني، ملطالبة بالضماناتخدمات إجراءات ا

 

 : United Parcel Service of America, Inc. In the Name of :باسم 

Importer / Trading as Manufacturer / Merchans   مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  

 الواليات األمريكية املتحدة :وعنوانه
55 Glenlake Parkway, NE, Georgia 30328, 

U.S.A 

At : 
 

 

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

  Filed : 26 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣/ ٢٦: التاريخ 

 

   : A dress For services عنوان التبليغ  

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



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٧٢

 TRADEMARK NO . :                         9921 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 38 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

، خدمات الرسائل اإللكترونية ورسـائل الفـاكس      ، خدمات املواصلة البعيدة  ، خدمات االتصاالت 
، خدمات نقل الرسـائل   ، اخلدمات التلفونية واخلدمات السلكية   ، خدمات توصيل وإرسال الرسائل   

ترونية أو بواسطة واحدة أو أكثر من       الوسائل اإللك ، التلفون، الوثائق والنصوص األخرى بالتلغراف   
الرسم االستشفايف للطرود عـن طريـق شـبكة         ، شبكات الكمبيوتر العاملية أو غريها من الوسائل      

 .إرسال الوثائق على اهلواء عن طريق شبكة كمبيوتر عاملية، كمبيوتر عاملية
Communications services and telecommunications services; facsimile 
and electronic message services; message delivery and sending services; 
telephone services and wire services; servicees of transpotation of 
letters, documents and other texts by telex, by telephone, by electronic 
means, and by one or more global computer networks or other means; 
package tracing using a global computer network; online document 
delivery via a global computer network. 

 

 : United Parcel Service of America, Inc. In the Name of :باسم 

Importer / Trading as Manufacturer / Merchans   مستورداً /  تاجراً/الذي يعمل صانعا  

 الواليات األمريكية املتحدة :وعنوانه
55 Glenlake Parkway, NE, Georgia 30328, 

U.S.A 

At : 
 

 

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

  Filed : 26 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣/ ٢٦: التاريخ 

 

   : A dress For services عنوان التبليغ  

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



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٧٣

 TRADEMARK NO . :                         9922 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 39 ) : الصنف يف 

  : In Respect of : من اجل 

السلع ، املطبوعات، املعلومات، الوثائق، خدمات نقل الرسائل  ، مواد الرزم للنقل  ، صناعة شحن السلع  
خـدمات اإلرسـال    ، لـرزم ا، التخـزين ، املستودعات، واملمتلكات من خالل وسائل النقل املتعددة     

ترتيـب  ، تزويد املعلومات املضبوطة داخليا ودوليا وخدمات التوصـيل       ، والتوصيل من أجل ما ذكر    
 .شحن الوثائق واستالم وتوصيل الوثائق للغري، استئجار صناديق املستندات، استئجار السفن للغري

Feright forwarding; packaging articles for transportation; services of 
transportion of letters, documents, communications, printed matter, and 
other goods and property by diverse means of transportation; 
warehousing, storage, packing, delivery and returns with respect to the 
foregoing; providing computerized information on domestic and 
international transportion and delivery services; arranging ship 
charters for others; document box rental, document forwarding and 
receipt and delivery of documents for others. 

 

 : United Parcel Service of America, Inc. In the Name of :باسم 

Importer / Trading as Manufacturer / Merchans   مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  

 الواليات األمريكية املتحدة :وعنوانه
55 Glenlake Parkway, NE, Georgia 30328, 

U.S.A 

At : 
 

 

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

  Filed : 26 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣/ ٢٦: يخ التار

 

   : A dress For services عنوان التبليغ  

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



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٧٤

 TRADEMARK NO . :                         9923 : مة التجارية رقم العال

 In Class :                                              ( 42 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 

 تصميم وتطوير أجهـزة   ، خدمات البحث العلمي والصناعي   ، اخلدمات القانونية ، اخلدمات املتفرقة 
االنتقاء تنفيذ واستعمال أنظمة أجهـزة      ، اخلدمات االستشارية يف حقل التصميم    ، وبرامج الكمبيوتر 

 .اخلدمات اليت ال تتدرج يف الصفوف األخرى، وبرامج الكمبيوتر للغري
Miscellaneous services; scientific and industrial research services; 
design and development of computer hardware and softwaer; consulting 
services in the filed of design, selection, implementation and use of 
computer hardware and software systems for others; services that 
cannot be placed in other classes. 

 

 : United Parcel Service of America, Inc. In the Name of :باسم 

Importer / Trading as Manufacturer / Merchans   مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  

 الواليات األمريكية املتحدة :وعنوانه
55 Glenlake Parkway, NE, Georgia 30328, 

U.S.A 

At : 
 

 

Who claims to be the proprietor there of  ة ويدعي أنه ميلك هذه العالم 
Filed : 26 / 3 / 2003   ٢٠٠٣ / ٣/ ٢٦: التاريخ 

 
A dress For services :     عنوان التبليغ 

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



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٧٥

TRADEMARK NO . :                         9924  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 38 )  يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

 خدمات االتصاالت اخللوية

In the Name of : باسم  م.ع.شركة االتصاالت الفلسطينية م: 
Importer / Trading as Manufacturer / Merchans   مستورداً / تاجراً/ الذي يعمل صانعا  

At : 
 

  ١٩٩٤: ب. ص-فلسطني،  رام اهللا-البالوع
55 Glenlake Parkway, NE, Georgia 30328, 

U.S.A 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of  المة ويدعي أنه ميلك هذه الع 
Filed : 26 / 3 / 2003   ٢٠٠٣ / ٣/ ٢٦: التاريخ 

 

 
 
 

A dress For services :     عنوان التبليغ 
٢٩٦  ١٧٣٣ ٢هاتف رقم ،  عمارة عواد٣ شارع اإلرسال ط٥٣/  رام اهللا-هبه احلسيين  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٧٦

TRADEMARK NO . :                         9925  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 5 )   يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 
، املتخمرات اللبنية املستخدمة لألغراض الصيدالنية ومنتجات اللكتوز الصحية لألغراض الطبيـة          

، ملكـون مـن احلبـوب     أغذية األطفال ا  . املنتجات البيطرية . املستحضرات الطبية لتخفيف الوزن   
هـريس  ، الفواكه املطبوخة على البخار   ، مسحوق احلليب ، احلليب، الشوربات اففة ، الشوربات
 .العصيدة، عصري الفواكه واخلضار، هريس اخلضار افف، اخلضار

Lactic fermenting agents for pharmaceutical purposes and lactose 
health products for medical purposes. Medical preparations for 
slimming. Veterinary products. Baby food, namely: baby cereals, soups, 
dehydrated soups. Milk, powdered milk, stewed fruit, vegetable purees, 
dehydrated vegetable purees, fruit and vegetable juice, mashed food. 

 

In the Name of : كومباغين غريفايس دانونه 
COMPAGNIE GERVANONE. 

 :باسم 

Importer / Trading as Manufacturer / Merchans   مستورداً / تاجراً/ 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 : 29 / 3 / 2003   ٢٠٠٣ / ٣/ ٢٩: التاريخ 

 
A dress For services :     عنوان التبليغ 

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



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٧٧

TRADEMARK NO . :                         9926  العالمة التجارية رقم : 
In Class :                                              ( 29 )  يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

. اللحم املقطع وبالتحديد املستخدم للمشهيات، ات وطيور الصيدحيوان، الطيور الداجنة، األمساك، اللحوم
الطعام املعلب . الشوربات: اجللي، حساء الفواكه، املريب: الفواكه واخلضراوات احملفوظة واففة واملطهية

، ةاملعلب، األطباق اجلاهزة اففة املطبوخة، الطيور الداجنة أو طيور الصيد، األمساك، املصنوع من اللحوم
املشهيات احمللية الطيبة . الطيور الداجنة أو طيور الصيد، احلبش، األمساك، املثلجة  واملصنوعة من اللحوم

خليط الفواكه اففة ومجيع املكسرات ، احملضرة من الفواكه أو اخلضار كالبطاطا املنكهة أو البطاطا الطبيعية
، الفستق، البندق، ية وخاصة املكسرات احلاضرةوكل املنتجات الزيت، الدهنية اجلاهزة كالفسق والكاشو

احلليب بطعم اجللي وزبده احلليب ، بودرة احلليب، احلليب، اللحوم الشبه مطبوخة كاملشهيات، الكاشو
، الكرميات، املوسية، األلبان املشروبة، اللنب، احللويات املصنوعة من احلليب: منتجات احلليب وخاصة

اجلبنة الطازجة ، اجلبنة النقية مع الفطر، اجلبنة، اجلبنة املصنعة، الزبدة، ازجةالكرميات الط، كرميات العقىب
املشروبات ، طبيعية أو بإطعام) السائلة(اجلبنة الطازجة ، جبنة البيضاء، واجلبنة اململحة، عري املكررة

، ملخمرةاملشروبات احملتوية على منتجات احلليب ا، خصوصا املصنوعة مع احلليب أو منتجات األلبان
زيت ، الزيوت الصاحلة لألكل، منتجات احلليب املخمرة الطبيعية أو باإلطعام، مشروبات احلليب بالفاكهة

 .الدهون الصاحلة لألكل، الزيتون
 

In the Name of : كومباغين غريفايس دانونه 
COMPAGNIE GERVANONE.  باسم: 

Importer / Trading as Manufacturer / Merchans  مستورداً / تاجراً/  يعمل صانعا الذي  

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 : 29 / 3 / 2003   ٢٠٠٣ / ٣/ ٢٩: التاريخ 

 
A dress For services :     عنوان التبليغ 

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



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٧٨

TRADEMARK NO . :                         9927  العالمة التجارية رقم:  
In Class :                                              ( 30 )  يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

املشـروبات املعتمـدة علـى      ، املشروبات املعتمدة على القهوة   ، الشوكوالته، الكاكاو، شاي، قهوة
احمللوة (ملرىب أو الفاكهة والفطائر   الكعك احملشو با  ، تابيوكا وطحني ، أرز مدخن ، أرز، سكر، الشوكوالته
. املـأكوالت املصـنوعة مـن احلبـوب       ، ذات النكهة أو احملشوة   ، الباستا اخلالية ، البيتزا، )أو اململحة 

البسـكويت  ، الرصـك ، اخلبز، املأكوالت اليت تشمل املعجنات   ، املأكوالت اجلاهزة من صنف الباستا    
املقـبالت  . احملشوة أو ذات النكهـة ،  واملعجنات اخلاليةالكعك، الوافلز، الويفر) احللو أو ذو النكهة (

املثلجـات  . كل ما له عالقة باحللويات    . أو املعجنات ، البسكويت، احللوة أو املاحلة اليت تتضمن اخلبز     
، امللـح ، العسل، املاء املثلج ذو النكهة   ، اللنب املثلج ، الصاحلة لالستعمال املصنوعة من اللنب أو البوظة      

  .البهارات، صلصة املعكرونة، الصلصة احللوة، )التوابل(الصلصة ، لاخل، اخلردل
Coffee, tea, cacoa, chocolate, coffee-based beverages, cocoa -based beverages, 
chocolate-based beverages, sugar, rice, puffed rice, tapioca and flours, tarts 
and pies (sweet or salted), pizzas. Plain or flavoured and/or filled pasta, 
preparations made of cereals, reakfast 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 yoghurt 
(edible ices), frozen flavoured water; honey, salt mustard, vinegar, sauces 
(condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices. 

 

In the Name of : كومباغين غريفايس دانونه 
COMPAGNIE GERVANONE. 

 :باسم 

Importer / Trading as Manufacturer / Merchans   مستورداً / تاجراً/ 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 : 29 / 3 / 2003   ٢٠٠٣ / ٣/ ٢٩: التاريخ 

 
A dress For services :   تبليغ  عنوان ال 

الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب / أبو غزالة للملكية الفكرية يت أم يب اجنتس   
Abu- Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents /P.O.Box: 3800 Al- Birah / The West Bank  
TRADEMARK NO . :                         9928  العالمة التجارية رقم : 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٧٩

In Class :                                              ( 32 )  يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

، عصري الفواكـه أو اخلضـار     ، )مياه معدنية أو غري معدنية    (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 
preparations syrups for drinks, alcohol-free fruit or vegetable extracts, 
alcohol-free drinks comprising lactic fermenting agents. 

 

In the Name of : كومباغين غريفايس دانونه 
COMPAGNIE GERVANONE. 

 :باسم 

Importer / Trading as Manufacturer / Merchans   مستورداً / تاجراً/ 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 : 29 / 3 / 2003   ٢٠٠٣ / ٣/ ٢٩: التاريخ 

 

 
 

 

A dress For services :   لتبليغ  عنوان ا 
الضفة الغربية/  البرية ٣٨٠٠: ص ب / أبو غزالة للملكية الفكرية يت أم يب اجنتس   

Abu- Ghazaleh Intellectual Property TMP Agents /P.O.Box: 3800 Al- Birah / The West Bank  
 
 
TRADEMARK NO . :                         9929  العالمة التجارية رقم : 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٨٠

In Class :                                              ( 34 )  يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

مباسـم  ، ورق السـجائر  ، مصايف السـجائر  ، السجائر، منتجات التبغ املصنع واملعاجل   ، التبغ اخلام 
 .الوالعات واملنافض، )الثقاب(الكربيت ، أدوات املدخنني، السجائر

Raw tobacco, manipulated and processed tobacco products, cigarettes, 
cigarette filters, cigarette paper, cigarette tips, smokers paraphernalia, 
matches, lighters and esh-trays. 

 

In the Name of : أكتسيونرنو دراوجستفو بلغارتاباك هو لدينغ 
Aktsionerno Droujestvo Bulgartabac 

Holding 

 :باسم 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

At : بلغاربا، ١٠٠٠صوفيا ،  غراف إيغناتييف ستريت٦٢ 
62 Graf lgnatiev Str. Sofia 1000, Bulgaria 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 30 / 3 / 2003   ٢٠٠٣ / ٣ / ٣٠ :التاريخ 

 

 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ  
 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص

Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 
TRADEMARK NO . :                         9930 ة رقم العالمة التجاري : 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٨١

In Class :                                              ( 34 )  يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

مباسـم  ، ورق السـجائر  ، مصايف السـجائر  ، السجائر، منتجات التبغ املصنع واملعاجل   ، التبغ اخلام 
 .نافضالوالعات وامل، )الثقاب(الكربيت ، أدوات املدخنني، السجائر

Raw tobacco, manipulated and processed tobacco products, cigarettes, 
cigarette filters, cigarette paper, cigarette tips, smokers paraphernalia, 
matches, lighters and esh-trays. 

 

In the Name of : أكتسيونرنو دراوجستفو بلغارتاباك هو لدينغ 
Aktsionerno Droujestvo Bulgartabac 

Holding 

 :باسم 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

At : بلغاربا، ١٠٠٠صوفيا ،  غراف إيغناتييف ستريت٦٢ 
62 Graf lgnatiev Str. Sofia 1000, Bulgaria 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of   ويدعي أنه ميلك هذه العالمة 
Filed : 30 / 3 / 2003   ٢٠٠٣ / ٣ / ٣٠: التاريخ 

 

 
 

 A dress For services :     عنوان التبليغ  
 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص

Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 
 
TRADEMARK NO . :                         9931  العالمة التجارية رقم : 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٨٢

In Class :                                              ( 34 )  يف الصنف : 
In Respect of :   من اجل : 

مباسـم  ، ورق السـجائر  ، مصايف السـجائر  ، السجائر، منتجات التبغ املصنع واملعاجل   ، التبغ اخلام 
 .الوالعات واملنافض، )قابالث(الكربيت ، أدوات املدخنني، السجائر

Raw tobacco, manipulated and processed tobacco products, cigarettes, 
cigarette filters, cigarette paper, cigarette tips, smokers paraphernalia, 
matches, lighters and esh-trays. 

 

In the Name of : دينغأكتسيونرنو دراوجستفو بلغارتاباك هو ل 
Aktsionerno Droujestvo Bulgartabac 

Holding 

 :باسم 

 كصناع وجتار : الذين يعملون
 

At : بلغاربا، ١٠٠٠صوفيا ،  غراف إيغناتييف ستريت٦٢ 
62 Graf lgnatiev Str. Sofia 1000, Bulgaria 

:وعنوانه

 

Who claims to be the proprietor there of  ويدعي أنه ميلك هذه العالمة  
Filed : 30 / 3 / 2003   ٢٠٠٣ / ٣ / ٣٠: التاريخ 

 
GOLDEN EAGLE 

 
 

 

 A dress For services :     عنوان التبليغ  
 ٢٩٨٩٧٦٠:  البرية هاتف٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص

Saba & Co.- lntellectual Property P.O.Box 4472 EI-Bireh Tel: 02-2989760 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٨٣

 Trade Mark NO . :                             9932 : العالمة التجارية رقم 

  In Class:                                             ( 34 ) :   يف الصنف 

  : In respect of : من اجل 

مباسـم  ، ائرورق السـج  ، مصايف السـجائر  ، السجائر، منتجات التبغ املصنع واملعاجل   ، التبغ اخلام 
 .الوعالعات واملنافض، )الثقاب(الكربيت ، أدوات املدخنني، السجائر

Raw tobacco, manipulated and processed tobacco products, cigarettes, 
cigarette filters, cigarette paper, cigarette tips, smokers paraphernalia, 
matches, lighters and esh-trays. 
 

 أكتسيونرنو دراوجستفو بلغارتاباك هولدينغ  :باسم
Aktsionerno Droujestvo Bulgartabac 

Holding 

In the Name of : 

 

 كصناع وجتـار     : الذين يعملون 
 

، غراف إيغناتييف ستريت٦٢:وعنوانه  
بلغاريا، ١٠٠٠صوفيا   

62 Graf Ignatiev Str.  
Sofia 1000, Bulgaria 

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of ميلكون هذه العالمة ويدعون أم 

  Filed : 30 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٣٠: التاريخ 

 
   : Adress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  هاتف - البرية ٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٨٤

 Trade Mark NO . :                             9933 : العالمة التجارية رقم 

  In Class:                                             ( 34 ) :   يف الصنف 

  : In respect of : من اجل 
 

مباسـم  ، ورق السـجائر  ، مصايف السـجائر  ، السجائر، منتجات التبغ املصنع واملعاجل   ، التبغ اخلام 
 .الوعالعات واملنافض، )الثقاب(لكربيت ا، أدوات املدخنني، السجائر

Raw tobacco, manipulated and processed tobacco products, cigarettes, 
cigarette filters, cigarette paper, cigarette tips, smokers paraphernalia, 
matches, lighters and esh-trays. 
 

لدينغأكتسيونرنو دراوجستفو بلغارتاباك هو :باسم   
Aktsionerno Droujestvo Bulgartabac 

Holding 

In the Name of : 

 كصناع وجتـار     : الذين يعملون 
 

، غراف إيغناتييف ستريت٦٢:وعنوانه  
بلغاريا، ١٠٠٠صوفيا   

62 Graf Ignatiev Str.  
Sofia 1000, Bulgaria 

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of ويدعون أم ميلكون هذه العالمة 

  Filed : 30 / 3 / 2003 ٢٠٠٣ / ٣ / ٣٠: التاريخ 

 
 

   : Adress For services  عنوان التبليغ  

 ٢٩٨٩٧٦٠:  هاتف - البرية ٤٤٧٢ب .سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٨٥

 TRADEMARK NO . :                         9934 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 32 ) : لصنف يف ا

  : In Respect of : من اجل 
 

مشروبات غري كحولية ومستحضرات لصنع مثل هذه        ، مشروبات خفيفة مشبعة بثاين أكسيد الكربون     
 .عصائر الفواكه، املياه املعدنية والغازية، املشروبات

Carbonated beverages; non-alcoholic drinks and preparations for making 
such drinks; mineral and aerated waters; fruit juices. 
 

 ,A & W Concentrate Company :باسم 
 

In the Name of : 

 

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

 ,Six High Ridge Park:وعنوانه
P. O. Box 3800 Stamford, 
Connecticut 06905-0800, 

U.S.A. 

At : 

 

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

  Filed : 1 / 4 / 2003 ٢٠٠٣ / ٤ / ١: التاريخ 
 

 

SQUIRT 
 
 
 

 

   : 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 ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٨٦

 TRADEMARK NO . :                         9935 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 33 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .٣٣مجيع البضائع املذكورة يف الصنف 
All good in class 33. 
 

 .Diageo Brands B. V :باسم 
 

In the Name of : 

 

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

 Molenwerf 10-12:وعنوانه
Amsterdam, 1014 B. G. 

Netherlands 
Manufacturers and Merchants 

At : 

 

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

  Filed : 1 / 4 / 2003 ٢٠٠٣ / ٤ / ١: التاريخ 
 

 
قـارورة مبعـزل عـن      إن تسجيل هذه العالمة ال يعطي صاحبها احلق املطلق باستخدام منوذج ال           : مالحظة
 .العالمة

 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

M. Qupty & Associates – Law Offices 
Kharaz Center – 2nd Floor – Yaffa St. Ramallah 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٨٧

 TRADEMARK NO . :                         9936 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 33 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .٣٣مجيع البضائع املذكورة يف الصنف 
All good in class 33. 
 

 .Diageo Brands B. V :باسم 
 

In the Name of : 

 

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

 Molenwerf 10-12:وعنوانه
Amsterdam, 1014 B. G. 

Netherlands 
Manufacturers and Merchants 

At : 

 

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

  Filed : 1 / 4 / 2003 ٢٠٠٣ / ٤ / ١: التاريخ 
 

 
 صاحبها احلق املطلق باستخدام منوذج القـارورة مبعـزل عـن            إن تسجيل هذه العالمة ال يعطي     : مالحظة
 .العالمة

 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

M. Qupty & Associates – Law Offices 
Kharaz Center – 2nd Floor – Yaffa St. Ramallah 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٨٨

 TRADEMARK NO . :                         9937 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 33 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .٣٣مجيع البضائع املذكورة يف الصنف 
All good in class 33. 
 

 .Diageo Brands B. V :باسم 
 

In the Name of : 

 

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

 Molenwerf 10-12:وعنوانه
Amsterdam, 1014 B. G. 

Netherlands 
Manufacturers and Merchants 

At : 

 

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

  Filed : 1 / 4 / 2003 ٢٠٠٣ / ٤ / ١: التاريخ 
 

 
إن تسجيل هذه العالمة ال يعطي صاحبها احلق املطلق باستخدام منوذج القـارورة مبعـزل عـن                 : مالحظة
 .العالمة

 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

M. Qupty & Associates – Law Offices 
Kharaz Center – 2nd Floor – Yaffa St. Ramallah 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٨٩

 TRADEMARK NO . :                         9938 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 33 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .٣٣مجيع البضائع املذكورة يف الصنف 
All good in class 33. 
 

 .Diageo Brands B. V :باسم 
 

In the Name of : 

 

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

 Molenwerf 10-12:وعنوانه
Amsterdam, 1014 B. G. 

Netherlands 
Manufacturers and Merchants 

At : 

 

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

  Filed : 1 / 4 / 2003 ٢٠٠٣ / ٤ / ١: التاريخ 
 

 
إن تسجيل هذه العالمة ال يعطي صاحبها احلق املطلق باستخدام منوذج القـارورة مبعـزل عـن                 : مالحظة
 .العالمة

 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

M. Qupty & Associates – Law Offices 
Kharaz Center – 2nd Floor – Yaffa St. Ramallah 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٩٠

 TRADEMARK NO . :                         9939 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .اخلضروات املثلجة
Kind of frozen. 
 

 : In the Name of  :باسم 
 

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

 شركة ميسلون للتجارة العامة:وعنوانه
Masalon Co. 

Industral zone 

At : 

 

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

  4 / 2003 / ٦ : Filed ٢٠٠٣ / ٤ / ٦: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  ١٨٠٢: ب . ص/  رام اهللا -احملامي هشام قراعني 
  رام اهللا–السلطة الوطنية الفلسطينية 

Hisham Qareen / P. O. Box: 1802 / Ramallah - PNA 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٩١

 TRADEMARK NO . :                         9940 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .اخلضروات املثلجة
Kind of frozen. 
 

 : In the Name of  :باسم 
 

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

 شركة ميسلون للتجارة العامة:هوعنوان
Masalon Co. 

Industral zone 

At : 

 

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

  4 / 2003 / ٦ : Filed ٢٠٠٣ / ٤ / ٦: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  ١٨٠٢: ب . ص/ اهللا  رام -احملامي هشام قراعني 
  رام اهللا–السلطة الوطنية الفلسطينية 

Hisham Qareen / P. O. Box: 1802 / Ramallah - PNA 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٩٢

 TRADEMARK NO . :                         9941 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : ن اجل م
 

 .اخلضروات املثلجة
Kind of frozen. 
 

 : In the Name of  :باسم 
 

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

 شركة ميسلون للتجارة العامة:وعنوانه
Masalon Co. 

Industral zone 

At : 

 

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

  4 / 2003 / ٦ : Filed ٢٠٠٣ / ٤ / ٦: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  ١٨٠٢: ب . ص/  رام اهللا -احملامي هشام قراعني 
  رام اهللا–السلطة الوطنية الفلسطينية 

Hisham Qareen / P. O. Box: 1802 / Ramallah - PNA 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٩٣

 TRADEMARK NO . :                         9942 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .اخلضروات املثلجة
Kind of frozen. 
 

 : In the Name of  :باسم 
 

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

 شركة ميسلون للتجارة العامة:وعنوانه
Masalon Co. 

Industral zone 

At : 

 

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

  4 / 2003 / ٦ : Filed ٢٠٠٣ / ٤ / ٦: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  ١٨٠٢: ب . ص/  رام اهللا -احملامي هشام قراعني 
  رام اهللا–السلطة الوطنية الفلسطينية 

Hisham Qareen / P. O. Box: 1802 / Ramallah - PNA 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٩٤

 TRADEMARK NO . :                         9943 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .اخلضروات املثلجة
Kind of frozen. 
 

 : In the Name of  :باسم 
 

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

 شركة ميسلون للتجارة العامة:وعنوانه
Masalon Co. 

Industral zone 

At : 

 

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

  4 / 2003 / ٦ : Filed ٢٠٠٣ / ٤ / ٦: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  ١٨٠٢: ب . ص/  رام اهللا - هشام قراعني احملامي
  رام اهللا–السلطة الوطنية الفلسطينية 

Hisham Qareen / P. O. Box: 1802 / Ramallah - PNA 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٩٥

 TRADEMARK NO . :                         9944 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .اخلضروات املثلجة
Kind of frozen. 
 

 : In the Name of  :باسم 
 

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

 شركة ميسلون للتجارة العامة:وعنوانه
Masalon Co. 

Industral zone 

At : 

 

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

  4 / 2003 / ٦ : Filed ٢٠٠٣ / ٤ / ٦: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  ١٨٠٢: ب . ص/  رام اهللا -احملامي هشام قراعني 
  رام اهللا–السلطة الوطنية الفلسطينية 

Hisham Qareen / P. O. Box: 1802 / Ramallah - PNA 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٩٦

 TRADEMARK NO . :                         9945 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .اخلضروات املثلجة
Kind of frozen. 
 

 : In the Name of  :باسم 
 

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

 شركة ميسلون للتجارة العامة:وعنوانه
Masalon Co. 

Industral zone 

At : 

 

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

  4 / 2003 / ٦ : Filed ٢٠٠٣ / ٤ / ٦: اريخ الت
 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  ١٨٠٢: ب . ص/  رام اهللا -احملامي هشام قراعني 
  رام اهللا–السلطة الوطنية الفلسطينية 

Hisham Qareen / P. O. Box: 1802 / Ramallah - PNA 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٩٧

 TRADEMARK NO . :                         9946 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .اخلضروات املثلجة
Kind of frozen. 
 

 : In the Name of  :باسم 
 

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

 شركة ميسلون للتجارة العامة:وعنوانه
Masalon Co. 

Industral zone 

At : 

 

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

  4 / 2003 / ٦ : Filed ٢٠٠٣ / ٤ / ٦: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  ١٨٠٢: ب . ص/  رام اهللا -احملامي هشام قراعني 
  رام اهللا–السلطة الوطنية الفلسطينية 

Hisham Qareen / P. O. Box: 1802 / Ramallah - PNA 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٩٨

 TRADEMARK NO . :                         9947 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .اخلضروات املثلجة
Kind of frozen. 
 

 : In the Name of  :باسم 
 

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

 شركة ميسلون للتجارة العامة:وعنوانه
Masalon Co. 

Industral zone 

At : 

 

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

  4 / 2003 / ٦ : Filed ٢٠٠٣ / ٤ / ٦: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  ١٨٠٢: ب . ص/  رام اهللا -احملامي هشام قراعني 
  رام اهللا–ينية السلطة الوطنية الفلسط

Hisham Qareen / P. O. Box: 1802 / Ramallah - PNA 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٢٩٩

 TRADEMARK NO . :                         9948 : العالمة التجارية رقم 

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .لجةاخلضروات املث
Kind of frozen. 
 

 : In the Name of  :باسم 
 

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

 شركة ميسلون للتجارة العامة:وعنوانه
Masalon Co. 

Industral zone 

At : 

 

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

  4 / 2003 / ٦ : Filed ٢٠٠٣ / ٤ / ٦: التاريخ 
 

 
 

   : A dress For services   عنوان التبليغ  

  ١٨٠٢: ب . ص/  رام اهللا -احملامي هشام قراعني 
  رام اهللا–السلطة الوطنية الفلسطينية 

Hisham Qareen / P. O. Box: 1802 / Ramallah - PNA 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٣٠٠

 TRADEMARK NO . :                         9949 : رية رقم العالمة التجا

 In Class :                                              ( 29 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 
 

 .Kind of frozen                                                                    .اخلضروات املثلجة
 

 : In the Name of  :باسم 
 

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

 شركة ميسلون للتجارة العامة:وعنوانه
Masalon Co. 

Industral zone 

At : 

 

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

  4 / 2003 / ٦ : Filed ٢٠٠٣ / ٤ / ٦: التاريخ 

 
   : A dress For services  عنوان التبليغ  

  ١٨٠٢: ب . ص/  رام اهللا -احملامي هشام قراعني 
  رام اهللا–السلطة الوطنية الفلسطينية 

Hisham Qareen / P. O. Box: 1802 / Ramallah – PNA 
 

 TRADEMARK NO . :                         9950 : العالمة التجارية رقم 

  In Class :                                              ( 3 ) : يف الصنف 

  : In Respect of : من اجل 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٣٠١

. مستحضرات التنظيف والتلميع والكشط والفـرك     ، مستحضرات التبييض ومواد أخرى تستعمل للغسيل     
منظفـات  ، ألساسية ومستحضرات التجميل ومستحضرات سـائلة للشـعر       العطور والزيوت ا  ، الصابون
 .٣مجيعها مشمولة يف الصنف ، األسنان

Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; all included in class 3. 
 

  :باسم 
Salvatore Ferragamo Italia S.P.A., 

In the Name of : 

 

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

 ,Via dei Tornabuoni, 2:وعنوانه
50123 Firenze Fl, 

Italia 

At : 

 

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

  4 / 2003 / ٧ : Filed ٢٠٠٣ / ٤ / ٧: التاريخ 

 

INCANTO 
 

   : 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 . :                             9951 : العالمة التجارية رقم 

  In Class:                                             ( 29 ) :   يف الصنف 

  : In respect of : من اجل 

مجيـع  ، وانات وطيور الصيد واألمساك واملأكوالت البحرية     اخلضار والفواكه واللحوم والطيور الداجنة وحي     
وجبات جاهزة مثلجـة أو     ، معلبات، معجونة، هالميات، حساء، هذه املنتجات أيضاً على شكل خالصات     

حليب ، أجبان ومستحضرات غذائية أخرى أساسها احلليب وبدائل احلليب       ، حليب، بيض، مربيات، جمففة
 .مستحضرات بروتينية للطعام، زيوت وشحوم صاحلة لألكل، االصويا ومستحضرات أساسها الصوي

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٣٠٢

.آ.سوسيتيه دي برودوي نستلة أس :باسم   
Societe Des Produits Nestle S. A. 

In the Name of : 

 كصناع وجتـار     : الذين يعملون 
 

  سويسرا-فيفاي ، ١٨٠٠ –سي أتش :وعنوانه
CH – 1800 Vevey, Switzerland 

At : 

 

 Who claims to be the proprietors there of ون أم ميلكون هذه العالمة ويدع

  Filed : 7 / 4 / 2003 ٢٠٠٣ / 4 / 7: التاريخ 

 
 

   : Adress For services  عنوان التبليغ  

  البرية ٤٤٧٢ب . ص-سابا وشركاهم للملكية الفكرية 
Saba & Co. – IP - P.O.Box 4472 – El-Bireh 

 
  ).٢٥( يف الصنف  ) ٩٥٦٦( ب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم طل

 .املالبس واألحذية الرياضية: بشأن
 شركة حممد عبد الرمحن ساق اهللا وشريكته:باسم

 ٢٨٤٠٦٦٢/  جبوار بنك فلسطني ت– شارع عمر املختار – غزة :مركزها الرئيسي
 .م٢٩/٧/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 .غزة) ٥٠٥: (ب.للملكية الفكرية صشركة أبو غزالة : الوكيل للتبليغ

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٣٠٣

 تـنـويـه
 اسم املالك وعنوانـه واسـم الوكيـل         ٨٨٥١ حتت العالمة رقم     ٢٩نشر خطأً يف العدد اخلاص      

 :والصحيح هو
 

 .Dunhill Tobacco of London Limited :باسم 
 

:مركز الرئيسي
1 A st. James’s Street, London, SW1A 1EF, United 

Kingdom 
 

 .غزة) ١٠: (ب. ص–مكتب نعيم جورج الصايغ وشركاه   التبليغ  عنوان
 

 
  اسم الوكيل والصحيح هو ٩٠٩٧ حتت العالمة رقم ٢٩نشر خطأً يف العدد اخلاص 

  غزة – ش مجال عبد الناصر ١٧٦ -توفيق أبو غزالة/ مكتب احملامي عنوان التبليغ  
 ١١٦٣: ب.ص

 

 

 : والصحيح هو٨٥٠٤عالمة رقم  ال٢٩تكرر النشر خطأً يف العدد اخلاص 
 .م٣١/١٠/٢٠٠٣بتاريخ ) ٢٦(مت نشرها سابقا يف العدد اخلاص 

 

 والصحيح أن رقم العالقـة      ٢٩ بالصنف   ٨٩٣١ حتت العالمة رقم     ٢٩نشر خطأً يف العدد اخلاص      
 . ٨٩٣٢: هو

 

: بالعنوان الرئيسـي حتـت العالمـات األرقـام         M إضافة حرف    ٢٩نشر خطأً يف العدد اخلاص      
٨٩١٤-٨٩١٣-٨٩١٢-٨٩١١-٨٩١٠-٨٩٠٩-٨٩٠٨-٨٩٠٧-٨٩٠٦ 

 Vevey Switzerland 1800:  والعنوان الصحيح هو 
 

:  و الصحيح هو صـنف     ٨٩٦٠ الصنف حتت العالمة رقم      ٢٩نشر خطأً يف العدد اخلاص      
٣٠. 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٤عدد خاص 

 

 

٣٠٤

:  و الصحيح هو صـنف     ٩٠٠١ الصنف حتت العالمة رقم      ٢٩نشر خطأً يف العدد اخلاص      
٣٢. 

 

 اسم  ٨٩٣٣-٨٩٣٢-٨٩٣١-٨٩٣٠ حتت العالمة أرقام     ٢٩دد اخلاص   نشر خطأً يف الع   
  FROMAGERIES BEL: املالك الصحيح هو

 :والصحيح أن شكل العالمة هو) ٩٠٢٩( شكل العالمة رقم ٢٩نشر خطأً يف العدد 
 

 
 

                                                                              سامي أبو ظريفة
 مسجل العالمات التجارية
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