
l¹dA²�«Ë Èu²H�« Ê«u¹œ ∫  öÝ«d*«

∞∏≠≤∏≤π±π∑ ∫ f�U�   ∞∏≠≤∏≤π±±∏ ∫ ÊuHOKð ≠ …ež

Â≤∞∞μ d³L¹œ ±≥                         ‡¼±¥≤∂  …bFI�« Ë– ±±                             ≥∂ ’Uš œbŽ



 
 

 م٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 
٣

 صفحة احملتويـــاتمسلسل
 رقم

 ٥ )١٠٠٢٢(إلى ) ٩٣٤٤(طلبات تسجيل عالمات تجارية من رقم  -١
 ٢٤٨  طلب تسجيل امتياز اختراع٣/٢٠٠٥إعالن رقم  -٢
 ٣٤٩  طلبات تسجيل عالمات تجارية٣/٢٠٠٥إعالن رقم  -٣
 ٢٥٩ العالمات التي تم نقل ملكيتها -٤
 ٢٩٣ تغيير وكالء مفوضين -٥

   
   
   
   
   

   
   
   
     

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٥

  ).٥( يف الصنف  ) ٩٣٤٤( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  ).٥( مجيع البضائع املشمولة بالصنف : بشأن
 GLAXO GROUP LIMITED : باسم

 ,of Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford : مركزها الرئيسي
Middlesex UB6 ONN, United kingdom. 

 .م١٧/٣/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

 
 

 
 .غزة) ١٠٧. (ب. ص–مكتب نعيم جورج الصايغ وشركاه : الوكيل للتبليغ

 

  ).٣( يف الصنف  ) ٩٣٥١( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣( اخل بالفئة ..مستحضرات التنظيف ، األقمشةمستحضرات تبييض ) مبللة(مناديل مرطبة : بشأن
  LUNI HIJYENIK URUNLER SANAYIVE TICARET LIMITED : باسم

SIRKETI 
 isbas, Trakya Serbest Bolgesi 18-k 11-B, Pafta 15 Parsel 6 : مركزها الرئيسي

CATALCA- ISTANBUL- Turkey 
 .م٣١/٣/٢٠٠٤: قدم الطلبِ

 

 
 
 

  ).١٠٣٢: ( ب. غزة  ص–أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٦

  ).٣٥( يف الصنف  ) ٩٣٦٧( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 إخل...احملاسبة القضائية وتشمل التحقيق يف االحتيال والبحث والتدقيق احلسايب الداخلي، احملاسبة: بشأن
 STICHTING BDO, A Dutch company : باسم

 Grone van Prinsterlaan 114, 1181 TW, Amstelveen, The : مركزها الرئيسي
Netherlands 

 .م١٠/٣/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

 
 
 
 

 A.F.& R. SHEHADEH, Law Office-P.O.Box 74, Ramallah: كيل للتبليغالو
 

  ).٢( يف الصنف  ) ٩٠٣٣( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 إخل...ومودا حافظة ضد الصدأ وضد تلف االخشاب، )الكر(اللك ، ورنيش، مودا دهان: بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م٣٠/٩/٢٠٠٣: قدم الطلب

 

ABB 
 
 
 

  ).١٠٣٢: ( ب. غزة  ص–أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٧

  ).٣( يف الصنف  ) ٩٣٧٣( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .واملنظفاتصابون ال: بشأن
 .م.م.شركة آرما للصابون واملنظفات ش: باسم
 . شارع الثورة مصر اجلديدة مجهورية مصر العربية٥٢-القاهرة: ركزها الرئيسيم

  .م١١/٤/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 . شارع الوحدة– الرمال – غزة –احملامي إبراهيم خليل احلداد : الوكيل للتبليغ
 

  ).٣( يف الصنف  ) ٩٣٧٤( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .واملنظفاتصابون ال: بشأن
 .م.م.شركة آرما للصابون واملنظفات ش: سمبا

 . مفترق احتاد الكنائس– شارع الوحدة –غزة الرمال : مركزها الرئيسي
 

 .م١١/٤/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 . مفترق احتاد الكنائس– شارع الوحدة – الرمال – غزة –احملامي إبراهيم خليل احلداد : الوكيل للتبليغ



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٨

  ).١( يف الصنف  ) ٩٣٧٥ ( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم
 إخل ... مواد كيماوية تستخدم لالغراض الصناعية والعلمية والتصوير ويف الزراعة: بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٥/٤/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 

  ).١٠٣٢: (  ب– غزة -لالستشارات أبو دقة : الوكيل للتبليغ
 

  ).٢( يف الصنف  ) ٩٣٧٦( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 إخل...ومودا حافظة ضد الصدأ وضد تلف االخشاب، )الكر(اللك ، ورنيش، مودا دهان: بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٥/٤/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 
 
 

  ).١٠٣٢: ( ب. غزة  ص–أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٩

  ).٣( يف الصنف  ) ٩٣٧٧( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
ومستحضـرات  ، مستحضرات تبييض القماش وغريها من املواد املستخدمة يف تنظيـف املالبـس           : بشأن

 إخل...لتحزيز والكشط وأنواع من الصابون والعطور وأساسيات الزيوتالتنظيف والصقل وا
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٥/٤/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 

  ).١٠٣٢: (  ب– غزة -أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 

  ).٤( يف الصنف  ) ٩٣٧٨( مة جتارية حتت رقم طلب تسجيل عال
 إخل...مركبات المتصاص الغبار وللترطيب واللصق) تزييت(مواد تزليق ، زيوت وشحوم صناعية: بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٥/٤/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 
 
 

  ).١٠٣٢: ( ب. غزة  ص–أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٠

  ).٦( يف الصنف  ) ٩٣٧٩( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 إخل...مباين متنقلة من املعدن، معادن معروفة وسبائكها عناصر معدنية وموار بناء: بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٥/٤/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 
 

  ).١٠٣٢: (  ب– غزة -أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 

  ).٧( يف الصنف  ) ٩٣٨٠( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 إخل...ات وقطع خاصة امبا فيها مكائن أتوماتيكية وأدو، مكائن وأدوات ميكانيكية وقطع للمكائن: بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٥/٤/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 
 

  ).١٠٣٢: ( ب. غزة  ص–أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١١

  ).٨( ف يف الصن ) ٩٣٨١( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .أمواس حالقة، وأدوات قطع وقص، )تعمل يدوياً(أدوات وعدد يدوية : بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٥/٤/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 
 
 

 ). ١٠٣٢: (  ب– غزة -أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 

  ).٩( يف الصنف  ) ٩٣٨٢( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 إخل...أجهزة وأدوات ومعدات علمية وحبرية ومساحية وكهربائية وتصويرية وسينمائية وبصرية: بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٥/٤/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 
 
 

  ).١٠٣٢: ( ب. غزة  ص–أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٢

  ).١٠( يف الصنف  ) ٩٣٨٣( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
أطـراف وعيـون وأسـنان      ،  والطب البيطـري   واألسنانأجهزة أدوات خاصة باجلراحة والعالج      : بشأن

 خلإ..اصطناعية 
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٥/٤/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 
 

  ).١٠٣٢: (  ب– غزة -أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 

  ).١١( يف الصنف  ) ٩٣٨٤( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 إخل...ض التدفئة والتربيد والتهويةأجهزة ألغرا، أجهزة ألغراض اإلضاءة: بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٥/٤/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 
 
 

  ).١٠٣٢: ( ب. غزة  ص–أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٣

  ).١٢( يف الصنف  ) ٩٣٨٥( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 إخل..وسائل حتكم لعربات النقل الربي ، أجهزة للنقل الربي واجلوي والبحري، عربات: بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٥/٤/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 
 
 

  ).١٠٣٢: (  ب– غزة -ستشارات أبو دقة لال: الوكيل للتبليغ
 

  ).١٤( يف الصنف  ) ٩٣٨٦( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 إخل...نة وسبائكها وأشياء أخرى إما مصنوعة من املعادن الثمينة أو مطلية ايمعادن مث: بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٥/٤/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 
 
 

  ).١٠٣٢: ( ب. غزة  ص–أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٤

  ).١٦( يف الصنف  ) ٩٣٨٧( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 أخل..غري موجودة يف فئات أخرى ، كرتون ومنتجات أخرى تصنع من الورق، الورق: بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٥/٤/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 
 
 

  ).١٠٣٢: (  ب– غزة -أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 

  ).١٧( يف الصنف  ) ٩٣٨٨( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 إخل) ...مادة شبه زجاجية(مايكة ، مواد صمغية أسبستوس، ) باملطاطمادة شبيهة(غاتابرشا ، مطاط: بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٥/٤/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 
 
 

  ).١٠٣٢: ( ب. غزة  ص–أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٥

  ).١٨( يف الصنف  ) ٩٣٨٩(  عالمة جتارية حتت رقم طلب تسجيل
جلد حيوانـات   ، جلد وجلد مقلد ومنتجات مصنوعة من هذه املواد غري موجودة يف فئات أخرى            : بشأن

 .إخل..
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م٣٠/٩/٢٠٠٣: قدم الطلب

 
 

 
 

  ).١٠٣٢: (  ب– غزة -أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 

  ).١٩( يف الصنف  ) ٩٣٩٠( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 إخل...زفت وقار، أسفلت، أنابيب صلبة غري معدنية للبناء) غري معدنية(مواد بناء : بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٥/٤/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 
 
 

  ).١٠٣٢: ( ب. غزة  ص–أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٦

  ).٢٠( يف الصنف  ) ٩٣٩١( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
.. من اخلشب والفلني والقصب     ) غري موجودة يف فئات أخرى    (منتجات  ، أطر للصور ، مرايا، أثاث: بشأن
 إخل
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٥/٤/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 
 
 

  ).١٠٣٢: (  ب– غزة -أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 

  ).٢١(  الصنف يف ) ٩٣٩٢( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 إخل...قطع اسفنجية، أمشاط) ليست من املعادن الثمينة أو مطلية ا(أواين وأوعية مرتلية أو مطبخية : بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٥/٤/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 
 
 

  ).١٠٣٢: ( ب. غزة  ص–أبو دقة لالستشارات : غالوكيل للتبلي



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٧

  ).٢٥( يف الصنف  ) ٩٣٩٣( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  ).٢٥( قبعات وغريها من أغطية الرأس بالفئة ، أحذية، مالبس: بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٥/٤/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 
 
 

  ).١٠٣٢: (  ب– غزة -أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 

  ).٢٦( يف الصنف  ) ٩٣٩٤( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 إخل...عراوي، شناكل، أزرار، وأشرطة زينة جمدولة، أشرطة زخرفية، شريط زينة ومطرزات: بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٥/٤/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 
 
 

  ).١٠٣٢: ( ب. غزة  ص–أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٨

  ).٣٥( يف الصنف  ) ٩٣٩٥( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
ـ توزيع  ، إعالن عالقات عامة  : بشأن  خـدمات استشـارية يف جمـال إدارة        ، إدارة املشـارع  ، اتإعالن

 . إخل...... األعمال 
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٥/٤/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 
 
 

  ).١٠٣٢: ( ب. غزة  ص–أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ

 
  ).٣٦( يف الصنف  ) ٩٣٩٦( لب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم ط

 .إخل.. الشئون املالية مبا فيها تنظيم وادارة األصول واألنشطة االستثمارية ، التامني: بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٥/٤/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 
 

  ).١٠٣٢: (  ب– غزة -أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٩

  ).٣٧( يف الصنف  ) ٩٣٩٧( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 إخل...صيانة، خدمات التركيب وما يتعلق ا من خدمات استشارية، الترميم، البناء والتعمري: بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم
 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : ها الرئيسيمركز

 .م١٥/٤/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

 
 
 

  ).١٠٣٢: ( ب. غزة  ص–أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 

  ).٣٨( يف الصنف  ) ٩٣٩٨( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 إخل.. بيوتر دولية نقل البيانات وخاصة عن طريق شبكات كم، االتصاالت: بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م٣٠/٩/٢٠٠٣: قدم الطلب

 

 
 
 

  ).١٠٣٢: (  ب– غزة -أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٠

  ).٣( يف الصنف  ) ٩٤٢٠( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  ).٣( كافة اخلدمات املتضمنة بالفئة : بشأن
 .م.خ.شركة سياج للتجارة العامة واملقاوالت م: باسم

 . مقابل عمارة حلس–حمالت األوقاف  – سوق فراس –غزة : مركزها الرئيسي
 .م٩/٥/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 . م.خ.شركة سياج للتجارة العامة واملقاوالت م: الوكيل للتبليغ

 . مقابل عمارة حلس–حمالت األوقاف  –  فراسسوق –غزة 

  ).٣( يف الصنف  ) ٩٤٢١( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  ).٣( كافة اخلدمات املتضمنة بالفئة : بشأن
 .م.خ.شركة سياج للتجارة العامة واملقاوالت م: باسم

 . مقابل عمارة حلس–حمالت األوقاف  – سوق فراس –غزة : مركزها الرئيسي
 .م٩/٥/٢٠٠٤: م الطلبقد

 
 

 . م.خ.شركة سياج للتجارة العامة واملقاوالت م: الوكيل للتبليغ
 . مقابل عمارة حلس–حمالت األوقاف  – سوق فراس –غزة 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢١

  ).٣( يف الصنف  ) ٩٤٢٢( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  ).٣( كافة اخلدمات املتضمنة بالفئة : بشأن
 .م.خ.العامة واملقاوالت مشركة سياج للتجارة : باسم

 . مقابل عمارة حلس–حمالت األوقاف  – سوق فراس –غزة : مركزها الرئيسي
 .م٩/٥/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 . م.خ.شركة سياج للتجارة العامة واملقاوالت م: الوكيل للتبليغ

 . مقابل عمارة حلس–حمالت األوقاف  – سوق فراس –غزة 
 

  ).٣( يف الصنف  ) ٩٤٢٤ ( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم
  ).٣( كافة اخلدمات املتضمنة بالفئة : بشأن
 .م.خ.شركة سياج للتجارة العامة واملقاوالت م: باسم

 . مقابل عمارة حلس–حمالت األوقاف  – سوق فراس –غزة : مركزها الرئيسي
 .م١٠/٥/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 . م.خ.والت مشركة سياج للتجارة العامة واملقا: الوكيل للتبليغ
 . مقابل عمارة حلس–حمالت األوقاف  – سوق فراس –غزة 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٢

  ).٣( يف الصنف  ) ٩٤٢٦( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  ).٣ ( بالصنفكافة اخلدمات املتضمنة : بشأن
 .حامد حممد إبراهيم محادة: باسم

 .رشارع املشاهرة بالقرب من مصنع البد /التفاح –غزة : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة

 .م١٢/٥/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 ٢٨٣٦٧٤٧/  التفاح ت– غزة –حامد إبراهيم محادة : الوكيل للتبليغ

  ).٤٢( يف الصنف  ) ٩٤٣٨( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٤٢( مجيع البضائع واخلدمات املشمولة يف الصنف : بشأن
 .العربية لتعليب املواد الغذائيةشركة الدرة : باسم

  اململكة األردنيا– ١١١٩٦ عمان -)٩٦٢٨٤٧. (ب.ص: مركزها الرئيسي
 .م١٩/٥/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

: تليفـون ) ١٩٠٣( مكتب األستاذ ثـائر ياسـر عمـرو يف رام اهللا صـندوق بريـد                 : الوكيل للتبليغ 
)١)٠٢ ٢٤٠١١٢٥ 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٣

  ).٤٢( يف الصنف  ) ٩٤٣٩( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٤٢( مجيع البضائع واخلدمات املشمولة يف الصنف : بشأن
 .الغذائيةشركة الدرة العربية لتعليب املواد : باسم

  اململكة األردنية اهلامشية– ١١١٩٦ عمان -)٩٦٢٨٤٧. (ب.ص: مركزها الرئيسي
 .م١٩/٥/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 

 رام اهللا ) ١٩٠٣(مكتـب األسـتاذ ثـائر ياسـر عمـرو يف رام اهللا صـندوق بريـد                   :الوكيل للتبليغ 
 )٠٢ ٢٤٠١١٢٥: (تليفون

 

  ).٣( يف الصنف  ) ٩٤٦١( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣( الصابون والشامبو ومواد التنظيف وكل ما يشمله الصنف : بشأن
 NECA CHEMICALS (1952) LTD : باسم

 PETACH – TIKVA - ISRAEL : مركزها الرئيسي
 .م١٤/٦/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 

   .٢٨٢٠٧٩٣/  سوق فراس ت– غزة –شركة املنري للتجارة العامة والصناعة : الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٤

  ).٣٢( يف الصنف  ) ٩٤٦٢( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣٢( له الصنف الصابون والشامبو ومواد التنظيف وكل ما يشم: بشأن
 NECA CHEMICALS (1952) LTD : باسم

 PETACH – TIKVA - ISRAEL : مركزها الرئيسي
 .م١٤/٦/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

   .٢٨٢٠٧٩٣/  سوق فراس ت– غزة –شركة املنري للتجارة العامة والصناعة : الوكيل للتبليغ
 

  ).٣٨( يف الصنف  ) ٩٤٦٤( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 ٣٨كافة اخلدمات املتضمنة بالفئة : بشأن
 .INVESTCOM HOLDING (LUXMBOURG) S.A : باسم

 .L-2320 Luxembourg-67, Boulevard de La petrusse, R.C : مركزهـا الرئيسـي  
Luxembourg NO. B48. 045. 

  .م١٤/٦/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

Investcom Holding 
 
 

 . غزة٥٠٥. ب.كية الفكرية صشركة أبو غزالة للمل: الوكيل للتبليغ
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٥

  ).٣٢( يف الصنف  ) ٩٤٦٥( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  ).٣٢( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 QIBLA COLA COMPANY LTD : باسم

 Normanton Road, Derby, DE23 6US, United Kingdom 201 : مركزها الرئيسي
 .م١٤/٦/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

QIBLA COLA 
 
 

 . غزة٥٠٥. ب.شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص :الوكيل للتبليغ
 

  ).٣٩( يف الصنف  ) ٩٤٦٨( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 إخل...توزيع الطاقة والكهرباء توزيع املاء والغاز، النقل وخاصة أعمال النقل اللوجستية: بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم
 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : ا الرئيسيمركزه

 .م١٦/٦/٢٠٠٣: قدم الطلب
 
 

 
 
 

  ).١٠٣٢: ( ب. غزة  ص–أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٦

  ).٤٠( يف الصنف  ) ٩٤٦٩( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 إخل... معاجلة الزيوت ، معاجلة النقايات، ديلةتوليد الطاقة الب، توليد الطاقة، معاجلة املواد: بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٦/٦/٢٠٠٣: قدم الطلب

 

 
 
 

  ).١٠٣٢: (  ب– غزة -أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ

 
  ).٤١( يف الصنف  ) ٩٤٧٠( قم طلب تسجيل عالمة جتارية حتت ر

 احللقات الدراسية   وإدارةتنظيم  ، التدريس،  الرياضية والثقافية  األنشطة، التكرمي، التدريب، التعليم: بشأن
 إخل...
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٦/٦/٢٠٠٣: قدم الطلب

 

 
 
 

  ).١٠٣٢: ( ب. غزة  ص–أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٧

  ).٤٢( يف الصنف  ) ٩٤٧١( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 إخل ... خدمات بيطرية، الرعاية الطبية والصحية واجلمالية،  املؤقتةاإلقامة، توفري الطعام والشراب: بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم
 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : ركزها الرئيسيم

 .م١٦/٦/٢٠٠٣: قدم الطلب
 
 

 
 
 

  ).١٠٣٢: (  ب– غزة -أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ

 
  ).١( يف الصنف  ) ٩٤٧٢( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 

 إخل...ة والتصوير ويف الزراعةد كيماوية تستخدم لالغراض الصناعية والعلميامو: بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٦/٦/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 
 

  ).١٠٣٢: (  ب– غزة -أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٨

  ).٢( الصنف يف  ) ٩٤٧٣( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 إخل...ومودا حافظة ضد الصدأ وضد تلف االخشاب، )الكر(اللك ، ورنيش، مودا دهان: بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٦/٦/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 
 
 

  ).١٠٣٢: ( ب. غزة  ص–أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 

  ).٣( يف الصنف  ) ٩٤٧٤( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
ومستحضـرات  ، مستحضرات تبييض القماش وغريها من املواد املستخدمة يف تنظيـف املالبـس           : بشأن

 إخل...التنظيف والصقل والتحزيز والكشط وأنواع من الصابون والعطور وأساسيات الزيوت
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٦/٦/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 
 

  ).١٠٣٢: (  ب– غزة -أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٩

  ).٤( يف الصنف  ) ٩٤٧٥( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 إخل...مركبات المتصاص الغبار وللترطيب واللصق) تزييت(ليق مواد تز، زيوت وشحوم صناعية: بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٦/٦/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 
 

  ).١٠٣٢: ( ب. غزة  ص–أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 

  ).٦( يف الصنف  ) ٩٤٧٦( جتارية حتت رقم طلب تسجيل عالمة 
 إخل...مباين متنقلة من املعدن، معادن معروفة وسبائكها عناصر معدنية وموار بناء: بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٦/٦/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 
 
 

  ).١٠٣٢: (  ب– غزة -أبو دقة لالستشارات : للتبليغالوكيل 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٣٠

  ).٧( يف الصنف  ) ٩٤٧٧( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 إخل...مبا فيها مكائن أتوماتيكية وأدوات وقطع خاصة ا، مكائن وأدوات ميكانيكية وقطع للمكائن: بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٦/٦/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 
 

  ).١٠٣٢: ( ب. غزة  ص–أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 

  ).٨( يف الصنف  ) ٩٤٧٨( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .أمواس حالقة، وأدوات قطع وقص، )تعمل يدوياً(أدوات وعدد يدوية : بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : سمبا

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٦/٦/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 
 

  ).١٠٣٢: (  ب– غزة -أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٣١

  ).٩( يف الصنف  ) ٩٤٧٩( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 إخل...ات ومعدات علمية وحبرية ومساحية وكهربائية وتصويرية وسينمائية وبصريةأجهزة وأدو: بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٦/٦/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 
 
 

  ).١٠٣٢: ( ب. غزة  ص–أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 

  ).١٠( يف الصنف  ) ٩٤٨٠( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
أطـراف وعيـون وأسـنان      ،  والطب البيطـري   واألسنانأجهزة أدوات خاصة باجلراحة والعالج      : بشأن

 أخل..اصطناعية 
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٦/٦/٢٠٠٤: دم الطلبق

 

 
 
 

  ).١٠٣٢: (  ب– غزة -أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٣٢

  ).١١( يف الصنف  ) ٩٤٨١( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 إخل...أجهزة ألغراض التدفئة والتربيد والتهوية، أجهزة ألغراض اإلضاءة: بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : لرئيسيمركزها ا
 .م١٦/٦/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 
 
 

  ).١٠٣٢: ( ب. غزة  ص–أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ

 
  ).١٢( يف الصنف  ) ٩٤٨٢( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 

 إخل..كم لعربات النقل الربي وسائل حت، أجهزة للنقل الربي واجلوي والبحري، عربات: بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٦/٦/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 
 
 

  ).١٠٣٢: (  ب– غزة -أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٣٣

  ).١٤( لصنف يف ا ) ٩٤٨٣( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 إخل...نة وسبائكها وأشياء أخرى إما مصنوعة من املعادن الثمينة أو مطلية ايمعادن مث: بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٦/٦/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 
 
 

  ).١٠٣٢: ( ب. غزة  ص–تشارات أبو دقة لالس: الوكيل للتبليغ
 

  ).١٦( يف الصنف  ) ٩٤٨٤( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 أخل..غري موجودة يف فئات أخرى ، كرتون ومنتجات أخرى تصنع من الورق، الورق: بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٦/٦/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 
 

  ).١٠٣٢: (  ب– غزة -أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٣٤

  ).١٧( يف الصنف  ) ٩٤٨٥( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 إخل) ...مادة شبه زجاجية(مايكة ، مواد صمغية أسبستوس، )مادة شبيهة باملطاط(غاتابرشا ، مطاط: بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٦/٦/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 
 
 

  ).١٠٣٢: ( ب. غزة  ص–أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 

  ).١٨( يف الصنف  ) ٩٤٨٦( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
جلد حيوانـات   ، ت مصنوعة من هذه املواد غري موجودة يف فئات أخرى         جلد وجلد مقلد ومنتجا   : بشأن

 .إخل..
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٦/٦/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 
 

  ).١٠٣٢: (  ب– غزة -أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٣٥

  ).١٩( يف الصنف  ) ٩٤٨٧( سجيل عالمة جتارية حتت رقم طلب ت
 إخل...زفت وقار، أسفلت، أنابيب صلبة غري معدنية للبناء) غري معدنية(مواد بناء : بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٦/٦/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 
 

  ).١٠٣٢: ( ب. غزة  ص–أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ

 
  ).٢٠( يف الصنف  ) ٩٤٨٨( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 

.. من اخلشب والفلني والقصب     ) غري موجودة يف فئات أخرى    (منتجات  ، أطر للصور ، مرايا، أثاث: بشأن
 إخل
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : ئيسيمركزها الر
 .م١٦/٦/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 
 
 

  ).١٠٣٢: (  ب– غزة -أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٣٦

  ).٢١( يف الصنف  ) ٩٤٨٩( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 إخل...قطع اسفنجية، أمشاط) نة أو مطلية اليست من املعادن الثمي(أواين وأوعية مرتلية أو مطبخية : بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٦/٦/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 
 

  ).١٠٣٢: ( ب. غزة  ص–أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 

  ).٢٥( يف الصنف  ) ٩٤٩٠ ( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم
  ).٢٥( قبعات وغريها من أغطية الرأس بالفئة ، أحذية، مالبس: بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٦/٦/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 
 
 

  ).١٠٣٢: (  ب–ة  غز-أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٣٧

  ).٢٦( يف الصنف  ) ٩٤٩١( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 إخل...عراوي، شناكل، أزرار، وأشرطة زينة جمدولة، أشرطة زخرفية، شريط زينة ومطرزات: بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٦/٦/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 
 
 

  ).١٠٣٢: ( ب. غزة  ص–أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 

  ).٣٥( يف الصنف  ) ٩٤٩٢( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
. .األعمـال  إدارةخدمات استشارية يف جمال     ،  املشاريع إدارة، توزيع إعالنات ، إعالن عالقات عامة  : بشأن
 .إخل
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٦/٦/٢٠٠٣: قدم الطلب

 
 

 
 
 

  ).١٠٣٢: (  ب– غزة -أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٣٨

  ).٣٦( يف الصنف  ) ٩٤٩٣( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .إخل. .االستثمارية األصول واألنشطة وإدارةملالية مبا فيها تنظيم الشئون ا، التامني: بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٦/٦/٢٠٠٣: قدم الطلب

 
 

 
 
 

  ).١٠٣٢: (  ب– غزة -أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ

 
  ).٣٧( يف الصنف  ) ٩٤٩٤( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 

 إخل...صيانة، خدمات التركيب وما يتعلق ا من خدمات استشارية، الترميم، البناء والتعمري: بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٦/٦/٢٠٠٣ :قدم الطلب

 
 

 
 
 

  ).١٠٣٢: ( ب. غزة  ص–أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٣٩

  ).٣٨( يف الصنف  ) ٩٤٩٥( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 إخل.. نقل البيانات وخاصة عن طريق شبكات كمبيوتر دولية ، االتصاالت: بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٦/٦/٢٠٠٣: قدم الطلب

 
 

 
 
 

  ).١٠٣٢: (  ب– غزة -أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 

  ).٣٩( يف الصنف  ) ٩٤٩٦( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 إخل...زيع املاء والغازتوزيع الطاقة والكهرباء تو، النقل وخاصة أعمال النقل اللوجستية: بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٦/٦/٢٠٠٣: قدم الطلب

 
 

 
 
 

  ).١٠٣٢: ( ب. غزة  ص–أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٤٠

  ).٤٠( ف يف الصن ) ٩٤٩٧( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 إخل... معاجلة الزيوت ، معاجلة النقايات، توليد الطاقة البديلة، توليد الطاقة، معاجلة املواد: بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٦/٦/٢٠٠٣: قدم الطلب

 
 

 
 
 

  ).١٠٣٢: (  ب– غزة - لالستشارات أبو دقة: الوكيل للتبليغ
 

  ).٤١( يف الصنف  ) ٩٤٩٨( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 احللقـات   وإدارةتنظـيم   ، التـدريس ،  الرياضية والثقافيـة   األنشطة، التكرمي، التدريب، التعليم: بشأن

 إخل...الدراسية
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٦/٦/٢٠٠٣: قدم الطلب

 

 
 
 

  ).١٠٣٢: ( ب. غزة  ص–أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٤١

  ).٤٢( يف الصنف  ) ٩٤٩٩( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 إخل ... خدمات بيطرية، اليةالرعاية الطبية والصحية واجلم،  املؤقتةاإلقامة، توفري الطعام والشراب: بشأن
 ABB Asea Brown Boveri LTD : باسم

 Affolternstrass 44, CH-8050 Zurich, Switzerland : مركزها الرئيسي
 .م١٦/٦/٢٠٠٣: قدم الطلب

 
 

 
 
 

  ).١٠٣٢: (  ب– غزة -أبو دقة لالستشارات : الوكيل للتبليغ

 
  ).٣٦( صنف يف ال ) ٩٥٠١( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 

 ٣٦كافة اخلدمات املتضمنة بالفئة : بشأن
 .INVESTCOM HOLDING (LUXMBOURG) S.A : باسم

 .L-2320 Luxembourg-67, Boulevard de La petrusse, R.C : مركزهـا الرئيسـي  
Luxembourg NO. B48. 045. 

  .م١٦/٦/٢٠٠٤: قدم الطلب
 
 

Investcom Holding 
 
 

 . غزة٥٠٥. ب.و غزالة للملكية الفكرية صشركة أب: الوكيل للتبليغ
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٤٢

  ).٣٦( يف الصنف  ) ٩٥٠٣( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 ٣٦كافة اخلدمات املتضمنة بالفئة : بشأن
 .INVESTCOM HOLDING (LUXMBOURG) S.A : باسم

 .L-2320 Luxembourg-67, Boulevard de La petrusse, R.C : مركزهـا الرئيسـي  
Luxembourg NO. B48. 045. 

  .م١٦/٦/٢٠٠٤: قدم الطلب
 
 

 
 

 . غزة٥٠٥. ب.شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص: الوكيل للتبليغ

 
  ).٣٨( يف الصنف  ) ٩٥٠٤( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 

 ٣٨كافة اخلدمات املتضمنة بالفئة : بشأن
 .INVESTCOM HOLDING (LUXMBOURG) S.A : باسم

 .L-2320 Luxembourg-67, Boulevard de La petrusse, R.C : سـي مركزهـا الرئي 
Luxembourg NO. B48. 045. 

  .م١٦/٦/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

 
 

 . غزة٥٠٥. ب.شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص: الوكيل للتبليغ
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٤٣

  ).٣٦( يف الصنف  ) ٩٥٠٥( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 ٣٦منة بالفئة  املتضاملنتجاتكافة : بشأن
 .Karelia Tobacco Company Inc : باسم

 Anthinon Street, 24100, Kalamata, Greece :يمركزها الرئيس
  .م١٧/٦/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

LEADER 
 

 
 . غزة٥٠٥. ب.شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص: الوكيل للتبليغ

 

  ).٣٤( يف الصنف  ) ٩٥٠٦( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 )٣٤(وكافة املنتجات املتضمنة بالصنف ، ولعات والكربيت، أدوات التدخيني، التبغ اخلام، السجائر: بشأن
 ,.Dubek Ltd : باسم

 ,an Israeli Company, of9 Martin Gahal St., Petah Tikva 49512 : مركزها الرئيسـي 
Israel 

  .م١٧/٦/٢٠٠٤: قدم الطلب
 
 

SHERA TON 
 
 

 . غزة١١٦٣.ب.مكتب احملامي توفيق أبو غزالة ص: الوكيل للتبليغ
 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٤٤

  ).٣( يف الصنف  ) ٩٥٠٧( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
مستحضرات التبييض واملواد األخرى املستعملة يف غسـل املالبـس ومستحضـرات التنظيـف              : بشأن

 اخل...والتلميع
 NECA CHEMICALS (1952) LIMIED (an lsraeli company (: باسم

 ,Rechov Dresner 4, Segula Industrial zone, petach Tikva 94102 : مركزها الرئيسي
ISRAEL 
  .م١٩/٦/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

NECA 
 

 
 . غزة)١٠٧(. ب.ص - مكتب نعيم جورج الصايغ وشركاه: الوكيل للتبليغ

 
  ).٣( يف الصنف  ) ٩٥٠٨( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 

لتبييض واملواد األخرى املستعملة يف غسـل املالبـس ومستحضـرات التنظيـف             مستحضرات ا : بشأن
 اخل...والتلميع
 NECA CHEMICALS (1952) LIMIED (an lsraeli company (: باسم

 ,Rechov Dresner 4, Segula Industrial zone, petach Tikva 94102 : مركزها الرئيسي
ISRAEL 
  .م١٩/٦/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

NECA 7 
 

 
 .غزة) ١٠٧. (ب. ص-مكتب نعيم جورج الصايغ وشركاه : الوكيل للتبليغ

 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٤٥

  ).٣( يف الصنف  ) ٩٥٠٩( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
مستحضرات التبييض واملواد األخرى املستعملة يف غسـل املالبـس ومستحضـرات التنظيـف              : بشأن

 اخل...والتلميع
 CARELINE (PHARMAGIS) LTD: باسم

 P.O.Box 1073, Rechov Lechi 29, Bnei Brak ,(an Israeli company) : الرئيسيمركزها 
51284, ISRAAEL 

  .م١٩/٦/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

CARELINE 
 

 
 .غزة) ١٠٧. (ب. ص-مكتب نعيم جورج الصايغ وشركاه : الوكيل للتبليغ

 

  ).٣٤( يف الصنف  ) ٩٥١٠( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .ير والسيجار والسيجاريلس وتبغ اللف اليدوي وتبغ الغليون ومنتجات التبغالسجا: بشأن
 Dunhill Tobacco of London Limited: باسم

 .1A St. Jamess Street, London, SW1A 1EF, United Kingdom : مركزها الرئيسي
  .م٢٢/٦/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 

 .غزة) ١٠٧. (ب. ص-مكتب نعيم جورج الصايغ وشركاه : الوكيل للتبليغ
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٤٦

  ).١٦( يف الصنف  ) ٩٥١١( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  ).١٦( ورق فاين وورق التواليت يف الصنف : بشأن
 .شركة عالم محادة التجارية: باسم

 ٢٨٢١٦٣٤:  ت– ٠٥٩٣٥٠٦٦٦:  جوال– شارع املشاهرة – التفاح –غزة : مركزها الرئيسي
 .م٢٤/٦/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
:  جـوال  – شـارع املشـاهرة      – التفـاح    – غـزة    -شركة عالم محـادة التجاريـة       : الوكيل للتبليغ 

 ٢٨٢١٦٣٤: ت  – ٠٥٩٣٥٠٦٦٦

  ).٣٤( يف الصنف  ) ٩٥١٢( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .السجاير والسيجار والسيجاريلس وتبغ اللف اليدوي وتبغ الغليون ومنتجات التبغ: بشأن
 Dunhill Tobacco of London Limited: باسم

 .1A St. Jamess Street, London, SW1A 1EF, United Kingdom : مركزها الرئيسي
  .م١/٦/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 .غزة) ١٠٧. (ب. ص-مكتب نعيم جورج الصايغ وشركاه : الوكيل للتبليغ



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٤٧

  ).٣٢( يف الصنف  ) ٩٥١٣( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  ).٣٢( لبضائع الواقعة يف الصنف مجيع ا: بشأن
 The Coca-Cola Company: باسم

 ,One Coca-Cola plaza, Atlanta ,(a Delaware corporation) : مركزهـا الرئيسـي  
Georgia 30313, U.SA. 

  .م٦/٧/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

COCA-COLA C2 
 

 

 .غزة) ١٠٧. (ب. ص-مكتب نعيم جورج الصايغ وشركاه : الوكيل للتبليغ

 
  ).٩( يف الصنف  ) ٩٥١٤( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 

  ).٩( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 .AMADEUS GLOBAL TRA VEL DISTRIBUTION, S.A: باسم

 C/ SALVADOR DE MADARIAGA, NO. 1, 28027 MADRID, SP : مركزها الرئيسي
AIN. 

  .م٧/٧/٢٠٠٤: قدم الطلب
 
 

ALTEA 
 

 
 
 .غزة) ٥٠٥. (ب. ص- شركة أبو غزالة للملكية الفكرية: وكيل للتبليغال
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٤٨

  ).٣٨( يف الصنف  ) ٩٥١٥( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  ).٩( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 .AMADEUS GLOBAL TRA VEL DISTRIBUTION, S.A: باسم

 C/ SALVADOR DE MADARIAGA, NO. 1, 28027 MADRID, SP : مركزها الرئيسي
AIN. 

  .م٧/٧/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

ALTEA 
 
 

 
 .غزة) ٥٠٥. (ب. ص-شركة أبو غزالة للملكية الفكرية : الوكيل للتبليغ

 
  ).٩( يف الصنف  ) ٩٥١٦( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 

  )٩( إخل بالفئة .. أجزاء كمبيوتر اخلارجية، كمبيوتر: بشأن
 .AMOI ELECTRONICS LTD: باسم

 TIYU ROAD, XIAMEN, FUJIAN 361012, P .R. CHINA 45 : مركزها الرئيسي
  .م٧/٧/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 
 

 .)٤٠٣٧ (–) ٤٠٥٤. (ب. ص-ل.م.ش للملكية الفكرية سابا وشركاهم: الوكيل للتبليغ
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٤٩

  ).٣٠( يف الصنف  ) ٩٥١٩( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  ).٣٠( جات املتضمنة بالفئة كافة املنت: بشأن
 .MARS, Incorporated (Delware Corporation): باسم

 .Elm Street Mclean, Virginia 22101 – 3883, U.S.A 6885 : مركزها الرئيسي
  .م١٣/٧/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 

ار منتـزه    جبـو  - الرمال شارع عمر املختار    -مكتب احملامي شرحبيل يوسف الزعيم غزة     : الوكيل للتبليغ 
 ٢٨٢٠٤٤٥: ت) ١١٥٣: (ب.ص - البلدية

 
  ).٣٤( يف الصنف  ) ٩٥٢١( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 

التبغ سواء مصنع أو غري مصنع ومواد التدخني اليت تباع منفصلة أو ممزوجة بالتبغ وليست ألغراض                : بشأن
رق السجائر وأنابيـب السـجائر      وو) ٣٤(طبية أو عالجية والسعوط وأدوات املدخنني الواردة يف صنف          

 .وعيدان الثقاب
 GALLAHER LIMITED: باسم

 ,Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, Surry KT13 OQU : مركزها الرئيسي
United Kingdom 

  .م١٧/٧/٢٠٠٤: قدم الطلب



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٥٠

 
 

 .غزة) ١٠٧. (ب. ص- مكتب نعيم جورج الصايغ وشركاه: الوكيل للتبليغ
 

  ).٩( يف الصنف  ) ٩٥٢٢( عالمة جتارية حتت رقم طلب تسجيل 
  ).٩( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 .SANDISK CORPORATION: باسم

 .CASPIAN COURT, SUNNYV ALE CA 94089, U.S.A 140 : مركزها الرئيسي
 .م١٧/٧/٢٠٠٤: قدم الطلب

  
 

SANDISK 
 
 

 .غزة) ٥٠٥. (ب. ص-لفكرية شركة أبو غزالة للملكية ا: الوكيل للتبليغ

 
  ).٣٠( يف الصنف  ) ٩٥٢٣( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 

  )٣٠( مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 .Hubei Angel Yeast Stock Co., Ltd. (a Chinese Corporation): باسم

 NO 24 Zhongnan Road, Yichang Hubei 443003 P.R. China : مركزها الرئيسي
  .م١٧/٧/٢٠٠٤: قدم الطلب



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٥١

 

 
 

 جبـوار منتـزه     - الرمال شارع عمر املختار    -مكتب احملامي شرحبيل يوسف الزعيم غزة     : الوكيل للتبليغ 
 ٢٨٢٠٤٤٥: ت) ١١٥٣: (ب.ص - البلدية

 

  ).٥( يف الصنف  ) ٩٥٢٤( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  ).٥ ( ر للجسم يف الصنفسرباي مطه، املستحضرات املعطرة للهواء: بشأن
 Kopas Kozmetik Pazarlama ve Sanayi Anonim Sirketi: باسم

 .Ayazage Koyu Yolu G-42 Sokak No. 6, Maslak Istanbul, Turkey : مركزها الرئيسي
  .م١٨/٧/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

ALIX AVIEN 
 

 ).٤٠٣٧ (–) ٤٠٥٤. (ب. ص-ل.م.سابا وشركاهم للملكية الفكرية ش: الوكيل للتبليغ
 

  ).٣( يف الصنف  ) ٩٥٢٥( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  ).٣( اخل املتضمنة يف الصنف ...املواد املرطبة، كرميات العناية باجللد، منتجات العناية باجللد: بشأن
 Kopas Kozmetik Pazarlama ve Sanayi Anonim Sirketi: باسم

 .Ayazage Koyu Yolu G-42 Sokak No. 6, Maslak Istanbul, Turkey : مركزها الرئيسي



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٥٢

  .م١٨/٧/٢٠٠٤: قدم الطلب
 
 

ALIX AVIEN 
 

 
 ).٤٠٣٧ (–) ٤٠٥٤. (ب. ص-ل.م.سابا وشركاهم للملكية الفكرية ش: الوكيل للتبليغ

 

  ).٣٥( يف الصنف  ) ٩٥٢٦( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  ).٣٥( اخل املتضمنة يف الصنف ..ط األعمال وأعمال املكتبضب،  األعمالإدارة، خدمات اإلعالن: بشأن
 Ajmal Holdings & investments Private Limited: باسم

 Cecil cout, 24- Mahakavi Bhusan Marg, Colabo, Mumbai -400-1 : مركزها الرئيسي
005 India. 
  .م١٨/٧/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 

 
 ).٤٠٣٧ (–) ٤٠٥٤. (ب. ص-ل.م.كية الفكرية شسابا وشركاهم للمل: الوكيل للتبليغ

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٥٣

  ).٣( يف الصنف  ) ٩٥٢٧( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  ).٣( يف الصنف .. مستحضرات التنظيف والصقل والكشط ، مستحضرات تبيض األقمشة: بشأن
 Ajmal Holdings & investments Private Limited: باسم

 Cecil cout, 24- Mahakavi Bhusan Marg, Colabo, Mumbai -400-1 : مركزها الرئيسي
005 India. 
  .م١٨/٧/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 

 ).٤٠٣٧ (–) ٤٠٥٤. (ب. ص-ل.م.سابا وشركاهم للملكية الفكرية ش: الوكيل للتبليغ
 

  ).٩( يف الصنف  ) ٩٥٢٨( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٩ ( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة: بشأن
 PAUL FRANK INDUSTRIES INC: باسم

ـ   WEST 16 TH STREET, COSTA MESA, CALIFORNIA 960 :ا الرئيسـي مركزه
92627 U.S.A.  

 .م٢٥/٧/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

 
 

 غزة )٥٠٥ (ب.شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص: الوكيل للتبليغ



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٥٤

  ).١٤( يف الصنف  ) ٩٥٢٩( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١٤( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 PAUL FRANK INDUSTRIES INC: باسم

 WEST 16 TH STREET, COSTA MESA, CALIFORNIA 960 :مركزهـا الرئيسـي  
92627 U.S.A.  

 .م٢٥/٧/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

 
 

 غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص: الوكيل للتبليغ
 

  ).١٨( يف الصنف  ) ٩٥٣٠( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١٨( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 PAUL FRANK INDUSTRIES INC: باسم

 WEST 16 TH STREET, COSTA MESA, CALIFORNIA 960 :مركزهـا الرئيسـي  
92627 U.S.A.  

 .م٢٥/٧/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

 
 

 غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص: الوكيل للتبليغ



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٥٥

  ).٢٥( يف الصنف  ) ٩٥٣١( جتارية حتت رقم طلب تسجيل عالمة 
  )٢٥( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 PAUL FRANK INDUSTRIES INC: باسم

 WEST 16 TH STREET, COSTA MESA, CALIFORNIA 960 :مركزهـا الرئيسـي  
92627 U.S.A.  

 .م٢٥/٧/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

 
 

 غزة) ٥٠٥(ب .ة الفكرية صشركة أبو غزالة للملكي: الوكيل للتبليغ
 

  ).٩( يف الصنف  ) ٩٥٣٢( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٩( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 PAUL FRANK INDUSTRIES INC: باسم

 WEST 16 TH STREET, COSTA MESA, CALIFORNIA 960 :مركزهـا الرئيسـي  
92627 U.S.A.  

 .م٢٥/٧/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

 
 

 غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص: الوكيل للتبليغ



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٥٦

  ).١٤( يف الصنف  ) ٩٥٣٣( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١٤( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 PAUL FRANK INDUSTRIES INC: باسم

 WEST 16 TH STREET, COSTA MESA, CALIFORNIA 960 :مركزهـا الرئيسـي  
92627 U.S.A.  

 .م٢٥/٧/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

 
 

 غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص: الوكيل للتبليغ
 

  ).١٨( يف الصنف  ) ٩٥٣٤( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١٨( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 PAUL FRANK INDUSTRIES INC: باسم

 WEST 16 TH STREET, COSTA MESA, CALIFORNIA 960 :مركزهـا الرئيسـي  
92627 U.S.A.  

 .م٢٥/٧/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

 
 

 غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص: الوكيل للتبليغ



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٥٧

  ).٢٥( يف الصنف  ) ٩٥٣٥( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٢٥( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 PAUL FRANK INDUSTRIES INC: باسم

 WEST 16 TH STREET, COSTA MESA, CALIFORNIA 960 :مركزهـا الرئيسـي  
92627 U.S.A.  

 .م٢٥/٧/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

 
 

 غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص: الوكيل للتبليغ
 

  ).٩( يف الصنف  ) ٩٥٣٦( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٩( تجات املتضمنة بالفئة كافة املن: بشأن
 PAUL FRANK INDUSTRIES INC: باسم

 WEST 16 TH STREET, COSTA MESA, CALIFORNIA 960 :مركزهـا الرئيسـي  
92627 U.S.A.  

 .م٢٩/٧/٢٠٠٤: قدم الطلب
 
 

PAUL FRANK 
 
 

 غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص: الوكيل للتبليغ



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٥٨

  ).١٤( يف الصنف  ) ٩٥٣٧(  حتت رقم طلب تسجيل عالمة جتارية
  )١٤( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 PAUL FRANK INDUSTRIES INC: باسم

 WEST 16 TH STREET, COSTA MESA, CALIFORNIA 960 :مركزهـا الرئيسـي  
92627 U.S.A.  

 .م٢٩/٧/٢٠٠٤: قدم الطلب
 
 

PAUL FRANK 
 
 

 غزة) ٥٠٥(ب .لملكية الفكرية صشركة أبو غزالة ل: الوكيل للتبليغ
 

  ).١٨( يف الصنف  ) ٩٥٣٨( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١٨( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 PAUL FRANK INDUSTRIES INC: باسم

 WEST 16 TH STREET, COSTA MESA, CALIFORNIA 960 :مركزهـا الرئيسـي  
92627 U.S.A.  

 .م٢٩/٧/٢٠٠٤: قدم الطلب
 
 

PAUL FRANK 
 
 

 غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص: الوكيل للتبليغ
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٥٩

  ).٢٥( يف الصنف  ) ٩٥٣٩( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٢٥( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 PAUL FRANK INDUSTRIES INC: باسم

 WEST 16 TH STREET, COSTA MESA, CALIFORNIA 960 :مركزهـا الرئيسـي  
92627 U.S.A.  

 .م٢٩/٧/٢٠٠٤: قدم الطلب
 
 

PAUL FRANK 
 
 

 غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص: الوكيل للتبليغ
 

  ).٣٣( يف الصنف  ) ٩٥٤٠( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣٣( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 .Diageo Brands B.V: باسم

 Molenwerf 10-12, Amsterdam 1014 BG, The Netherlands :مركزها الرئيسي
 .م٢٩/٧/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

GREEN LABEL 
 
 

  جبـوار منتـزه البلديـة       –شارع عمر املختار    ): الرمال( غزة   -شرحبيل يوسف الزعيم  : الوكيل للتبليغ 
 ٢٨٢٠٤٤٥/ ت) ١١٥٣: (ب.ص
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٦٠

  ).١٨( يف الصنف  ) ٩٥٤١( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١٨( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 .Diageo Brands B.V: باسم

 Molenwerf 10-12, Amsterdam 1014 BG, The Netherlands :مركزها الرئيسي
 .م٢٩/٧/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 

  جبـوار منتـزه البلديـة       –شارع عمر املختار    ): الرمال( غزة   -شرحبيل يوسف الزعيم  : الوكيل للتبليغ 
 ٢٨٢٠٤٤٥/ ت) ١١٥٣: (ب.ص

 

  ).٢٥( يف الصنف  ) ٩٥٤٢( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٢٥( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 .Diageo Brands B.V: باسم

 Molenwerf 10-12, Amsterdam 1014 BG, The Netherlands :مركزها الرئيسي
 .م٢٩/٧/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
  جبـوار منتـزه البلديـة       –شارع عمر املختار    ): الرمال( غزة   -شرحبيل يوسف الزعيم  : الوكيل للتبليغ 

 ٢٨٢٠٤٤٥/ ت) ١١٥٣: (ب.ص



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٦١

  ).٥( يف الصنف  ) ٩٥٤٣( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٥( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 Johnson & Johnson, (New Jersey Corporation): باسم

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

 .م٢٩/٧/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

 

NEXDURIC
 

 
  جبـوار منتـزه البلديـة       –شارع عمر املختار    ): الرمال( غزة   -شرحبيل يوسف الزعيم  : الوكيل للتبليغ 

 ٢٨٢٠٤٤٥/ ت) ١١٥٣: (ب.ص
 

  ).٥( يف الصنف  ) ٩٥٤٤( جيل عالمة جتارية حتت رقم طلب تس
  )٥( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 Johnson & Johnson, (New Jersey Corporation): باسم

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

 .م٢٩/٧/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

 

AMBLISS 
 

 
  جبـوار منتـزه البلديـة       –شارع عمر املختار    ): الرمال( غزة   -شرحبيل يوسف الزعيم  : الوكيل للتبليغ 

 ٢٨٢٠٤٤٥/ ت) ١١٥٣: (ب.ص



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٦٢

  ).٢٩( يف الصنف  ) ٩٥٤٥( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 زيت زيتون: بشأن
 .هاين العبد عطا اهللا : باسم

 .قرقش شارع – الدرج –غزة : مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
 .م١/٨/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 ٢٨٤١٣٣٦:  شارع قرقش ت– الدرج –غزة    :الوكيل للتبليغ
 

  ).١٤( يف الصنف  ) ٩٥٤٧( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١٤(  الصنف قطع ولوازم هلا يف، ساعات حائط، ساعات يد: بشأن

ــم  Citizen CBM Kabushiki KAISHA (also trading as Japan CBM : باس
Corporation) 
 chome, Nakano, Nakano – ku, Tokyo, Japan -5-10-68 : مركزها الرئيسي

 .م٣/٨/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

   .)٤٠٣٧ -)٤٠٥٤/ ( ص ب–ل .م.سابا وشركاهم للملكية الفكرية ش: الوكيل للتبليغ



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٦٣

  ).١٤( يف الصنف  ) ٩٥٤٨( رقم طلب تسجيل عالمة جتارية حتت 
  )١٤( قطع ولوازم هلا يف الصنف ، ساعات حائط، ساعات يد: بشأن

ــم  Citizen CBM Kabushiki KAISHA (also trading as Japan CBM : باس
Corporation) 
 chome, Nakano, Nakano – ku, Tokyo, Japan -5-10-68 : مركزها الرئيسي

 .م٣/٨/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

 
 

 )  .٤٠٣٧ -)٤٠٥٤/ ( ص ب–ل .م.سابا وشركاهم للملكية الفكرية ش: الوكيل للتبليغ
 

  ).٥( يف الصنف  ) ٩٥٥٠( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٥( الصنف بله وشمامل مستحضرات ومواد الصيدلة: بشأن
 GLAXO GROUP LIMITED : باسم

 ,of Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford : مركزها الرئيسي
Middlesex UB6 ONN, United Kingdom. 

 .م٩/٨/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

KIVEXA 
 
 

  .غزة) ١٠٧( ص ب –مكتب نعيم جورج الصايغ وشركاه : الوكيل للتبليغ
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٦٤

  ).٥( يف الصنف  ) ٩٥٥١( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٥(   الصنفمستحضرات صيدلية ملنع وعالج السرطان يف: بشأن
 Merck KGaA : باسم

 Frank Furter Strasse 250 D-64293 Darnstadt, Federal Republic : مركزها الرئيسي
of Germany 

  .م١٢/٨/٢٠٠٤: قدم الطلب
 
 

PLIAZON 
 
 

 .) ٤٠٣٧ (–) ٤٠٥٤( ص ب –ل .م.سابا وشركاهم للملكية الفكرية ش: الوكيل للتبليغ
 

  ).٥( يف الصنف  ) ٩٥٥٢( حتت رقم طلب تسجيل عالمة جتارية 
  )٥( مستحضرات صيدلية ملنع وعالج السرطان يف الصنف : بشأن
 Merck KGaA : باسم

 Frank Furter Strasse 250 D-64293 Darnstadt, Federal Republic : مركزها الرئيسي
of Germany 

  .م١٢/٨/٢٠٠٤: قدم الطلب
 
 

IMABEQ 
 
 

 ) .٤٠٣٧ (–) ٤٠٥٤( ص ب –ل .م.اهم للملكية الفكرية شسابا وشرك: الوكيل للتبليغ
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٦٥

  ).٥( يف الصنف  ) ٩٥٥٣( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٥( مستحضرات صيدلية ملنع وعالج السرطان يف الصنف : بشأن
 Merck KGaA : باسم

 Frank Furter Strasse 250 D-64293 Darnstadt, Federal Republic : مركزها الرئيسي
of Germany 

  .م١٢/٨/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

 

ADETARG
 

 
 ) .٤٠٣٧ (–) ٤٠٥٤( ص ب –ل .م.سابا وشركاهم للملكية الفكرية ش: الوكيل للتبليغ

 

  ).٣( يف الصنف  ) ٩٥٥٤( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 Johnson & Johnson, (New Jersey Corporation): باسم

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

 .الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة
 

 
 

  جبـوار منتـزه البلديـة      –شارع عمر املختار    ): الرمال( غزة   -شرحبيل يوسف الزعيم  : الوكيل للتبليغ 
 ٢٨٢٠٤٤٥/ ت) ١١٥٣: (ب.ص



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٦٦

  ).٥( يف الصنف  ) ٩٥٥٥( لب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم ط
  )٥( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 Johnson & Johnson, (New Jersey Corporation): باسم

 One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, U.S.A :مركزها الرئيسي
 .والتجارةالصناعة : الذي يتعاطى عمله بصفة

 م١٤/٨/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

 
 

  جبـوار منتـزه البلديـة      –شارع عمر املختار    ): الرمال( غزة   -شرحبيل يوسف الزعيم  : الوكيل للتبليغ 
 ٢٨٢٠٤٤٥/ ت) ١١٥٣: (ب.ص

 

  ).٩( يف الصنف  ) ٩٥٥٧( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٩( مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 ة ضبان للتجارة العامة والصناعة املسامهة اخلصوصية احملدودةشرك:باسم

  جبوار ملحمة أبو سيدة– شارع الوحدة – غزة :مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
 .م١٩/٨/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 

 ٢٨٠٥٨٦٦/  ت-و جبوار ملحمة أبو سيد– شارع الوحدة –غزة : الوكيل للتبليغ



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٦٧

  ).١١( يف الصنف  ) ٩٥٥٨( تسجيل عالمة جتارية حتت رقم طلب 
  )١١( مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 شركة ضبان للتجارة العامة والصناعة املسامهة اخلصوصية احملدودة:باسم

  جبوار ملحمة أبو سيدة– شارع الوحدة – غزة :مركزها الرئيسي
 .ارةالصناعة والتج:  عمله بصفةىالذي يتعاط
 .م١٩/٨/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 

 ٢٨٠٥٨٦٦/  ت-و جبوار ملحمة أبو سيد– شارع الوحدة –غزة : الوكيل للتبليغ
 

  ).٩( يف الصنف  ) ٩٥٥٩( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٩( مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 ة احملدودةشركة ضبان للتجارة العامة والصناعة املسامهة اخلصوصي:باسم

  جبوار ملحمة أبو سيدة– شارع الوحدة – غزة :مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
 .م١٩/٨/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 ٢٨٠٥٨٦٦/  ت-و جبوار ملحمة أبو سيد– شارع الوحدة –غزة : الوكيل للتبليغ
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٦٨

  ).١١ (يف الصنف  ) ٩٥٦٠( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١١( مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 شركة ضبان للتجارة العامة والصناعة املسامهة اخلصوصية احملدودة:باسم

  جبوار ملحمة أبو سيدة– شارع الوحدة – غزة :مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
 .م١٩/٨/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 

 ٢٨٠٥٨٦٦/  ت-و جبوار ملحمة أبو سيد– شارع الوحدة –غزة : الوكيل للتبليغ
 

  ).٥( يف الصنف  ) ٩٥٦١( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٥( مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 Johnson & Johnson, (New Jersey Corporation): باسم

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

 .م٢١/٨/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

 

PRILIGY 
 

 

  جبـوار منتـزه البلديـة      –شارع عمر املختار    ): الرمال( غزة   -شرحبيل يوسف الزعيم  : الوكيل للتبليغ 
 ٢٨٢٠٤٤٥/ ت) ١١٥٣: (ب.ص
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٦٩

  ).٥( يف الصنف  ) ٩٥٦٢( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٥( ع املشمولة يف الصنف مجيع البضائ: بشأن
 Johnson & Johnson, (New Jersey Corporation): باسم

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

 .م٢١/٨/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

 

ENTHUSE
 

 

  جبـوار منتـزه البلديـة      –املختار  شارع عمر   ): الرمال( غزة   -شرحبيل يوسف الزعيم  : الوكيل للتبليغ 
 ٢٨٢٠٤٤٥/ ت) ١١٥٣: (ب.ص

 

  ).٩( يف الصنف  ) ٩٥٦٣( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٩( مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 شركة ضبان للتجارة العامة والصناعة املسامهة اخلصوصية احملدودة:باسم

 وار ملحمة أبو سيدة جب– شارع الوحدة – غزة :مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
 .م٢٥/٨/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 ٢٨٠٥٨٦٦/  ت- جبوار ملحمة أبو سيدة– شارع الوحدة –غزة : الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٧٠

  ).١١( يف الصنف  ) ٩٥٦٤( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 ) ١١( مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 شركة ضبان للتجارة العامة والصناعة املسامهة اخلصوصية احملدودة:باسم

  جبوار ملحمة أبو سيدة– شارع الوحدة – غزة :مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
 .م٢٥/٨/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 

 ٢٨٠٥٨٦٦/  ت- جبوار ملحمة أبو سيدة– شارع الوحدة –غزة : الوكيل للتبليغ
 

  ).٣٣( يف الصنف  ) ٩٥٦٧( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣٣( مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 .Diageo Brands B.V: باسم

 Molenwerf 10-12, Amsterdam 1014 BG, The Netherlands :مركزها الرئيسي
 .م١/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 

ARCHERS 
AQUA 

 
  جبـوار منتـزه البلديـة      –شارع عمر املختار    ): الرمال( غزة   -شرحبيل يوسف الزعيم  : تبليغالوكيل لل 

 ٢٨٢٠٤٤٥/ ت) ١١٥٣: (ب.ص



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٧١

  ).٣٣( يف الصنف  ) ٩٥٦٨( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣٣( مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 .Diageo Brands B.V: باسم

 Molenwerf 10-12, Amsterdam 1014 BG, The Netherlands :مركزها الرئيسي
 .م١/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 

ARCHERS 
 

 
  جبـوار منتـزه البلديـة       –شارع عمر املختار    ): الرمال( غزة   -شرحبيل يوسف الزعيم  : الوكيل للتبليغ 

 ٢٨٢٠٤٤٥/ ت) ١١٥٣: (ب.ص
 

  ).١٩( يف الصنف  ) ٩٥٧١( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  ).١٩( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : شأنب

 . املدهون للرخام:باسم
 . االستقاللشارع – املنشية – غزة :مركزها الرئيسي

 .م١/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

 ونـالمده
 
 

 .غزة) ٥٠٥( ص ب –شركة أبو غزالة للملكية الفكرية : الوكيل للتبليغ
 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٧٢

  ).٥(  الصنف يف ) ٩٥٧٢( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  ).٥( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 YAMANOUCHI PHARMACEUTICAL LTD : باسم

 ,NO. 3-11, NIHONBASHI-HONCHO 2-CHOME, CHUO- KU : مركزها الرئيسـي 
TOKYO JAPAN 

 .م٦/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

 
 

 .زةغ) ٥٠٥( ص ب –شركة أبو غزالة للملكية الفكرية : الوكيل للتبليغ
 

  ).١( يف الصنف  ) ٩٥٧٣( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 املستعملة يف صناعة املستحضرات الصيدالنية ومواد التجميـل ومجيعهـا مشـمولة             اتكيماويال: بشأن

  )١(بالصنف 
 SANOFI - AVENTIS : باسم

 .of 174, avenue de France, 75013 paris, France : مركزها الرئيسي
 .م٧/٩/٢٠٠٤: بقدم الطل

 

SANOFI - AVENTIS 
 
 

 )١١٦٣. (ب.ص:  شارع مجال عبد الناصر غزة٢٠٩/٢٤٠توفيق أبو غزالة / احملامي: الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٧٣

  ).٣( يف الصنف  ) ٩٥٧٤( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
، يـة باحلسـم   مستحضـرات العنا  ، املستحضرات الغري طبية للعناية بالصحة واحملافظة على اجللد       : بشأن

  )٣( معاجني األسنان ومجيعها مشمولة بالصنف ، الصابون، مستحضرات التجميل
 SANOFI - AVENTIS : باسم

 .of 174, avenue de France, 75013 paris, France : مركزها الرئيسي
 .م٧/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

SANOFI - AVENTIS 
 

 
 )١١٦٣. (ب.ص:  شارع مجال عبد الناصر غزة٢٠٩/٢٤٠توفيق أبو غزالة / احملامي: الوكيل للتبليغ

 

  ).٥( يف الصنف  ) ٩٥٧٥( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
منتجات اجلمعية لالسـتعمال    ، املنتجات الصحية لالستعمال الطيب   ، املنتجات الصيدالنية والبيطرية  : بشأن
 ) ٥ (لصنف  ومجيعها مشمولة بامواد تضميد مطهرات، مواد أطعمة لألطفال، الطيب
 SANOFI - AVENTIS : باسم

 .of 174, avenue de France, 75013 paris, France : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة

 .م٧/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

SANOFI - AVENTIS 
 
 

 )١١٦٣. (ب.ص:  شارع مجال عبد الناصر غزة٢٠٩/٢٤٠توفيق أبو غزالة / احملامي: الوكيل للتبليغ
 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٧٤

  ).١٠( يف الصنف  ) ٩٥٧٦( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 . )١٠(  ومجيعها مشمولة بالصنف األجهزة واملعدات الطبية واجلراحية: بشأن
 SANOFI - AVENTIS : باسم

 .of 174, avenue de France, 75013 paris, France : مركزها الرئيسي
 ناعة والتجارةالص: الذي يتعاطى عمله بصفة

 .م٧/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

SANOFI - AVENTIS 
 
 

 )١١٦٣. (ب.ص:  شارع مجال عبد الناصر غزة٢٠٩/٢٤٠توفيق أبو غزالة / احملامي: الوكيل للتبليغ
 

  ).٣٨( يف الصنف  ) ٩٥٧٧( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
االتصال ، التواصل عرب احلاسوب  ، هاتف، الكترونيات، االتصاالت الالسلكية ، االتصاالت عن بعد  : بشأن

  )٣٨( االتصال بكل املنظمات الصحية  ومشمولة بالصنف ، عرب قنوات احلاسوب يف مجيع األشكال
  SANOFI - AVENTIS :  باسم

 .of 174, avenue de France, 75013 paris, France : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة

 .م٧/٩/٢٠٠٤: الطلبقدم 
 

SANOFI - AVENTIS 
 
 

 )١١٦٣. (ب.ص:  شارع مجال عبد الناصر غزة٢٠٩/٢٤٠توفيق أبو غزالة / احملامي: الوكيل للتبليغ
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٧٥

  ).٤٢( يف الصنف  ) ٩٥٧٨( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
، البحوث البيولوجيـة  ، رباتتأجري معدات املخت  ، توفري املساعدة واألحباث الطبية للباحثني الطبيني     : بشأن

  )٤٢( البحث اإلكلينيكي واملشمولة بالصنف ، الصيدالنية
 SANOFI - AVENTIS : باسم

 .of 174, avenue de France, 75013 paris, France : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة

 .م٧/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

SANOFI - AVENTIS 
 
 

 )١١٦٣. (ب.ص:  شارع مجال عبد الناصر غزة٢٠٩/٢٤٠توفيق أبو غزالة / احملامي: لتبليغالوكيل ل
 

  ).٩( يف الصنف  ) ٩٥٨٠( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٩( مجيع ما ورد يف الصنف : بشأن
  شركة ضبان للتجارة العامة والصناعة املسامهة اخلصوصية احملدودة:باسم

  شارع الوحدة - الدرج – غزة :مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
 .م١١/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 

  شارع الوحدة - الدرج –غزة : الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٧٦

  ).١١( يف الصنف  ) ٩٥٨١( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١١( مجيع ما ورد يف الصنف : بشأن
  والصناعة املسامهة اخلصوصية احملدودة شركة ضبان للتجارة العامة:باسم

  شارع الوحدة - الدرج – غزة :مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
 .م١١/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

  شارع الوحدة - الدرج –غزة : الوكيل للتبليغ
 

  ).٩( يف الصنف  ) ٩٥٨٢( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٩( ع ما ورد يف الصنف مجي: بشأن
  شركة ضبان للتجارة العامة والصناعة املسامهة اخلصوصية احملدودة:باسم

  شارع الوحدة - الدرج – غزة :مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة: عمله بصفةى الذي يتعاط
 .م١١/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 

  شارع الوحدة - الدرج –غزة : الوكيل للتبليغ
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٧٧

  ).١١( يف الصنف  ) ٩٥٨٣(  عالمة جتارية حتت رقم طلب تسجيل
  )١١( مجيع ما ورد يف الصنف : بشأن
  شركة ضبان للتجارة العامة والصناعة املسامهة اخلصوصية احملدودة:باسم

  شارع الوحدة - الدرج – غزة :مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
 .م١١/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 

  شارع الوحدة - الدرج –غزة : الوكيل للتبليغ
 

  ).٩( يف الصنف  ) ٩٥٨٤( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٩( مجيع ما ورد يف الصنف : بشأن
  شركة ضبان للتجارة العامة والصناعة املسامهة اخلصوصية احملدودة:باسم

  شارع الوحدة - الدرج – غزة :مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىطالذي يتعا
 .م١١/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
  شارع الوحدة - الدرج –غزة : الوكيل للتبليغ

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٧٨

  ).١١( يف الصنف  ) ٩٥٨٥( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١١( مجيع ما ورد يف الصنف : بشأن
 دة شركة ضبان للتجارة العامة والصناعة املسامهة اخلصوصية احملدو:باسم

  شارع الوحدة - الدرج – غزة :مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
 .م١١/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
  شارع الوحدة - الدرج –غزة : الوكيل للتبليغ

 

  ).٣٥( يف الصنف  ) ٩٥٨٦( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣٥( مجيع ما ورد يف الصنف : بشأن
 .م.خ.  فلسطني مC.C.Cة احتاد املقاولني  شرك:باسم

  شارع الوحدة - الدرج – غزة :مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
 .م١٣/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
  ٢٨٣٠٠٩٥/  ت- شارع الرشيد– شاطئ البحر – تل اهلوى الغريب – الرمال –غزة : الوكيل للتبليغ

 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٧٩

  ).٥( يف الصنف  ) ٩٥٨٧( رية حتت رقم طلب تسجيل عالمة جتا
  )٥( مستحضرات صيدلية ملنع وعالج السرطان يف الصنف : بشأن
 Merck KGaA : باسم

 Frank Furter Strasse 250 D-64293 Darnstadt, Federal Republic : مركزها الرئيسي
of Germany 

  .م١٤/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

ABETARG 
 

 

 ) .٤٠٣٧ (–) ٤٠٥٤( ص ب –ل .م. وشركاهم للملكية الفكرية شسابا: الوكيل للتبليغ
 

  ).٢٩( يف الصنف  ) ٩٥٨٨( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٢٩( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft : باسم

  Bahnhofstrasse 19 CH 8240, Thayngen, Switzerland : مركزها الرئيسي
  .م١٥/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 

KNORR 
 

 
 :ب. جبوار منتزه البلدية ص    –شارع عمر املختار    ): الرمال( غزة   -شرحبيل يوسف الزعيم   :الوكيل للتبليغ 

 ٢٨٢٠٤٤٥/ ت) ١١٥٣(
 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٨٠

  ).٩( يف الصنف  ) ٩٥٨٩( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٩( مجيع ما ورد يف الصنف : بشأن
  شركة ضبان للتجارة العامة والصناعة املسامهة اخلصوصية احملدودة:باسم

  مقابل ملحمة أبو سيدو– شارع الوحدة - الدرج – غزة :مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة: عمله بصفةى الذي يتعاط
 .م١٥/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 ٢٨٠٥٨٦٦: دو ت مقابل ملحمة أبو سي– شارع الوحدة - الدرج –غزة : الوكيل للتبليغ
 

  ).١١( يف الصنف  ) ٩٥٩٠( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١١( مجيع ما ورد يف الصنف : بشأن
  شركة ضبان للتجارة العامة والصناعة املسامهة اخلصوصية احملدودة:باسم

  مقابل ملحمة أبو سيدو– شارع الوحدة - الدرج – غزة :مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة: صفة عمله بىالذي يتعاط
 .م١٥/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 ٢٨٠٥٨٦٦:  مقابل ملحمة أبو سيدو ت– شارع الوحدة - الدرج –غزة : الوكيل للتبليغ

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٨١

  ).٩( يف الصنف  ) ٩٥٩١( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٩( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 Rotana Audio Visual Company : باسم

  P.O. Box 53025 Jeddah 21583, Saudi Arabia : مركزها الرئيسي
  .م١٨/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 )٤٠٣٧ – ٤٠٥٤/ (ب. ص–زة غل .م.ش. سابا وشركاهم للملكية الفكرية :الوكيل للتبليغ
 

  ).١٥( يف الصنف  ) ٩٥٩٢( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١٥( فئة كافة املنتجات املتضمنة بال: بشأن
 Rotana Audio Visual Company : باسم

  P.O. Box 53025 Jeddah 21583, Saudi Arabia : مركزها الرئيسي
  .م١٨/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 

 )٤٠٣٧ – ٤٠٥٤/ (ب. ص–زة غل .م.ش. سابا وشركاهم للملكية الفكرية :الوكيل للتبليغ
 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٨٢

  ).١٦(  الصنف يف ) ٩٥٩٣( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١٦( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 Rotana Audio Visual Company : باسم

  P.O. Box 53025 Jeddah 21583, Saudi Arabia : مركزها الرئيسي
  .م١٨/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 

 )٤٠٣٧ – ٤٠٥٤/ (ب. ص–زة غل .م.ش. سابا وشركاهم للملكية الفكرية :الوكيل للتبليغ
 

  ).٢٥( يف الصنف  ) ٩٥٩٤( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٢٥( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 Rotana Audio Visual Company : باسم

  P.O. Box 53025 Jeddah 21583, Saudi Arabia : مركزها الرئيسي
  .م١٨/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 

 )٤٠٣٧ – ٤٠٥٤/ (ب. ص–زة غل .م.ش. لملكية الفكريةسابا وشركاهم ل :الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٨٣

  ).٣٥( يف الصنف  ) ٩٥٩٥( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣٥( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 Rotana Audio Visual Company : باسم

  P.O. Box 53025 Jeddah 21583, Saudi Arabia : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة: مله بصفةالذي يتعاطى ع
  .م١٨/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 )٤٠٣٧ – ٤٠٥٤/ (ب. ص–زة غل .م.ش. سابا وشركاهم للملكية الفكرية :الوكيل للتبليغ
 

  ).٣٨( يف الصنف  ) ٩٥٩٦( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣٨( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 Rotana Audio Visual Company : باسم

  P.O. Box 53025 Jeddah 21583, Saudi Arabia : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة

  .م١٨/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 )٤٠٣٧ – ٤٠٥٤/ (ب. ص–غزة / ل .م.ش. سابا وشركاهم للملكية الفكرية :الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٨٤

  ).٤١( يف الصنف  ) ٩٥٩٧( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
واملعلومـات املتعلقـة    خدمات التسجيل الصويت واخلدمات املتعلقة بأداء املمثلني أمام اجلمهـور           : بشأن

 خـدمات أعمـال     ،خدمات إنتاج برامج التلفاز والراديو والعروض الفنية      ، باحلفالت والقاعات املوسيقية  
 ).٤١(وتأجري التسجيالت الصوتية يف الصنف ستوديو التسجيل يف األ

 Rotana Audio Visual Company : باسم
  P.O. Box 53025 Jeddah 21583, Saudi Arabia : مركزها الرئيسي

 الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة
  .م١٨/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 )٤٠٣٧ – ٤٠٥٤/ (ب. ص–غزة / ل .م.ش. سابا وشركاهم للملكية الفكرية :الوكيل للتبليغ

 

  ).٤٣( يف الصنف  ) ٩٥٩٨( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٤٣( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 Rotana Audio Visual Company : باسم

  P.O. Box 53025 Jeddah 21583, Saudi Arabia : مركزها الرئيسي
 ة والتجارةالصناع: الذي يتعاطى عمله بصفة

  .م١٨/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 )٤٠٣٧ – ٤٠٥٤/ (ب. ص– غزة  /ل.م.ش. سابا وشركاهم للملكية الفكرية :الوكيل للتبليغ

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٨٥

  ).٩( يف الصنف  ) ٩٥٩٩( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
فة إىل أجهـزة    باإلضا، سواء مت التسجيل عليها من قبل أم ال       ، األشرطة واألقراص املدجمة وما شابه    : بشأن

  )٩( الراديو يف الصنف 
 Rotana Audio Visual Company : باسم

  P.O. Box 53025 Jeddah 21583, Saudi Arabia : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١٨/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 )٤٠٣٧ – ٤٠٥٤/ (ب. ص– غزة  /ل.م.ش. سابا وشركاهم للملكية الفكرية :الوكيل للتبليغ

 

  ).١٥( يف الصنف  ) ٩٦٠٠( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١٥( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 Rotana Audio Visual Company : باسم

  P.O. Box 53025 Jeddah 21583, Saudi Arabia : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١٨/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 )٤٠٣٧ – ٤٠٥٤/ (ب. ص– غزة  /ل.م.ش. سابا وشركاهم للملكية الفكرية :الوكيل للتبليغ

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٨٦

  ).١٦( يف الصنف ) ٩٦٠١(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١٦( مجيع البضائع الداخلة يف الصنف : بشأن
 Rotana Audio Visual Company : باسم

  P.O. Box 53025 Jeddah 21583, Saudi Arabia : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة: عمله بصفةى الذي يتعاط
  .م١٨/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 )٤٠٣٧ – ٤٠٥٤/ (ب. ص–غزة / ل .م.ش. سابا وشركاهم للملكية الفكرية :الوكيل للتبليغ

 

  ).٢٥( يف الصنف ) ٩٦٠٢(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٢٥( لبضائع الداخلة يف الصنف كافة ا: بشأن
 Rotana Audio Visual Company : باسم

  P.O. Box 53025 Jeddah 21583, Saudi Arabia : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١٨/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 )٤٠٣٧ – ٤٠٥٤ (/ب. ص–غزة / ل .م.ش. سابا وشركاهم للملكية الفكرية :الوكيل للتبليغ

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٨٧

  ).٣٥( يف الصنف ) ٩٦٠٣(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣٥( خدمات الدعاية واإلعالن عن طريق كافة وسائل النشر : بشأن
 Rotana Audio Visual Company : باسم

  P.O. Box 53025 Jeddah 21583, Saudi Arabia : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١٨/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 )٤٠٣٧ – ٤٠٥٤/ (ب. ص–  غزة/ ل .م.ش. سابا وشركاهم للملكية الفكرية :الوكيل للتبليغ
 

  ).٣٨( يف الصنف ) ٩٦٠٤(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣٨( مجيع البضائع الداخلة يف الصنف : بشأن
 Rotana Audio Visual Company : باسم

  P.O. Box 53025 Jeddah 21583, Saudi Arabia : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١٨/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 )٤٠٣٧ – ٤٠٥٤/ (ب. ص–غزة / ل .م.ش. سابا وشركاهم للملكية الفكرية :الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٨٨

  ).٤١( يف الصنف ) ٩٦٠٥(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
خدمات التسجيل الصويت واخلدمات املتعلقة بأداء املمثلني أمام اجلمهـور واملعلومـات املتعلقـة              : بشأن

خـدمات أعمـال    ، خدمات إنتاج برامج التلفاز والراديو والعروض الفنية      ، باحلفالت والقاعات املوسيقية  
  )٤١( صنف التسجيل يف األستوديو وتأجري التسجيالت الصوتية يف ال

 Rotana Audio Visual Company : باسم
  P.O. Box 53025 Jeddah 21583, Saudi Arabia : مركزها الرئيسي

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١٨/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 )٤٠٣٧ – ٤٠٥٤/ (ب. ص–غزة / ل .م.ش. سابا وشركاهم للملكية الفكرية :الوكيل للتبليغ

 

  ).٤٣( يف الصنف ) ٩٦٠٦(تسجيل عالمة جتارية حتت رقم طلب 
  )٤٣( مجيع اخلدمات الداخلة يف الصنف : بشأن
 Rotana Audio Visual Company : باسم

  P.O. Box 53025 Jeddah 21583, Saudi Arabia : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١٨/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 )٤٠٣٧ – ٤٠٥٤/ (ب. ص–غزة / ل .م.ش. سابا وشركاهم للملكية الفكرية :لوكيل للتبليغا

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٨٩

  ).٥( يف الصنف ) ٩٦٠٧(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٥( مستحضرات صيدالنية للجهاز العصيب املركزي وكافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 BIOFARMA : باسم

  .rue Garnier, 92200 Neuilly-Seine, Farance ,22 : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٠/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 فالدوكسان
 
 

 . غزة١١٦٣/ ب.مكتب احملامي توفيق أبو غزالة ص: الوكيل للتبليغ
 

  ).٣٣( يف الصنف  ) ٩٦٠٨( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣٣( املتضمنة بالفئة كافة املنتجات : بشأن
 .Diageo Brands B.V: باسم

 Molenwerf 10-12, Amsterdam 1014 BG, The Netherlands :مركزها الرئيسي
 .م٢٥/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

SWING
 
 

: ب. جبوار منتزه البلدية ص    –شارع عمر املختار    ): الرمال( غزة   -شرحبيل يوسف الزعيم  : الوكيل للتبليغ 
 ٢٨٢٠٤٤٥/  ت)١١٥٣(

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٩٠

  ).٢( يف الصنف  ) ٩٦٠٩( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .دهانات: بشأن
  شركة خلف وعبد اهللا وشركاهم للتجارة العامة:باسم

 ٢٨٢٣٤٠٤:  ت– دوار املعسكر – جباليا البلد – غزة :مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة

  .م٢٣/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 ٢٨٢٣٤٠٤:  ت-نبيل الشرفات/ احملامي: لتبليغالوكيل ل

 

  ).٥( يف الصنف  ) ٩٦١٠( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٥ ( مجيع البضائع املشمولة يف الصنف: بشأن
 Johnson & Johnson, (New Jersey Corporation): باسم

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

 .الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة
 .م٢٧/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
: ب. جبوار منتزه البلدية ص    –شارع عمر املختار    ): الرمال( غزة   -شرحبيل يوسف الزعيم  : الوكيل للتبليغ 

 ٢٨٢٠٤٤٥: ت) ١١٥٣(
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٩١

  ).٣( يف الصنف  ) ٩٦١١( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣( يع البضائع املشمولة يف الصنف مج: بشأن
 Johnson & Johnson, (New Jersey Corporation): باسم

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

 .الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة
 .م٢٧/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
: ب. جبوار منتزه البلدية ص    –شارع عمر املختار    ): الرمال( غزة   -ف الزعيم شرحبيل يوس : الوكيل للتبليغ 

 ٢٨٢٠٤٤٥: ت) ١١٥٣(

  ).٢٥( يف الصنف  ) ٩٦١٢( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٢٥( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 .Diageo Brands B.V: باسم

 Molenwerf 10-12, Amsterdam 1014 BG, The Netherlands :مركزها الرئيسي
 .م٢٧/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

JOHNNIE
WALKER

 
: ب. جبوار منتزه البلدية ص    –شارع عمر املختار    ): الرمال( غزة   -شرحبيل يوسف الزعيم  : الوكيل للتبليغ 

 ٢٨٢٠٤٤٥/ ت) ١١٥٣(
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٩٢

  ).١٨( يف الصنف  ) ٩٦١٣( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١٨( تضمنة بالفئة كافة املنتجات امل: بشأن
 .Diageo Brands B.V: باسم

 Molenwerf 10-12, Amsterdam 1014 BG, The Netherlands :مركزها الرئيسي
 .م٢٧/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

JOHNNIE
WALKER

 
 

: ب. جبوار منتزه البلدية ص    –شارع عمر املختار    ): الرمال( غزة   -شرحبيل يوسف الزعيم  : الوكيل للتبليغ 
 ٢٨٢٠٤٤٥/  ت)١١٥٣(
 

  ).٣٣( يف الصنف  ) ٩٦١٤( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣٣( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 .Diageo Brands B.V: باسم

 Molenwerf 10-12, Amsterdam 1014 BG, The Netherlands :مركزها الرئيسي
 .م٢٧/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

KEEP 
WALKER

 
: ب. جبوار منتزه البلدية ص    –شارع عمر املختار    ): الرمال( غزة   -شرحبيل يوسف الزعيم  : ليغالوكيل للتب 

 ٢٨٢٠٤٤٥/ ت) ١١٥٣(
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٩٣

  ).٩( يف الصنف  ) ٩٦١٥( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٩( مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 ية احملدودةشركة ضبان للتجارة العامة والصناعة املسامهة اخلصوص :باسم

  مقابل ملحمة أبو سيدة– شارع الوحدة – غزة :مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة: الذي يتعاطي عمله بصفة

 .م٢٩/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

 
 

 ٢٨٠٥٨٦٦/  ت-و مقابل ملحمة أبو سيد– شارع الوحدة - الدرج –غزة : الوكيل للتبليغ
 

  ).١١(  الصنف يف ) ٩٦١٦( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١١( مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 شركة ضبان للتجارة العامة والصناعة املسامهة اخلصوصية احملدودة :باسم

  مقابل ملحمة أبو سيدة–شارع الوحدة  -الدرج  – غزة :مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة: الذي يتعاطي عمله بصفة

 .م٢٩/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

 
 

 ٢٨٠٥٨٦٦/  ت-و مقابل ملحمة أبو سيد– شارع الوحدة - الدرج –غزة : الوكيل للتبليغ



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٩٤

  ).٩( يف الصنف  ) ٩٦١٧( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٩( مجيع ما يشمله الصنف : بشأن
  شركة ضبان للتجارة العامة والصناعة املسامهة اخلصوصية احملدودة:باسم

  مقابل ملحمة أبو سيدة– شارع الوحدة - الدرج – غزة :مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة: الذي يتعاطي عمله بصفة

 .م٢٩/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 ٢٨٠٥٨٦٦/  ت-و مقابل ملحمة أبو سيد– شارع الوحدة - الدرج –غزة : الوكيل للتبليغ
 

  ).١١( يف الصنف  ) ٩٦١٨( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١١( ع ما يشمله الصنف مجي: بشأن
  شركة ضبان للتجارة العامة والصناعة املسامهة اخلصوصية احملدودة:باسم

  مقابل ملحمة أبو سيدة– شارع الوحدة - الدرج – غزة :مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة: الذي يتعاطي عمله بصفة

 .م٢٩/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

 
 

 ٢٨٠٥٨٦٦/  ت-و مقابل ملحمة أبو سيد–رع الوحدة  شا- الدرج –غزة : الوكيل للتبليغ
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٩٥

  ).٩( يف الصنف  ) ٩٦١٩( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٩( مجيع ما يشمله الصنف : بشأن
  شركة ضبان للتجارة العامة والصناعة املسامهة اخلصوصية احملدودة:باسم

 ة أبو سيدة مقابل ملحم– شارع الوحدة - الدرج – غزة :مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة: الذي يتعاطي عمله بصفة

 .م٢٩/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

 
 ٢٨٠٥٨٦٦/  ت-و مقابل ملحمة أبو سيد– شارع الوحدة - الدرج –غزة : الوكيل للتبليغ

  ).١١( يف الصنف  ) ٩٦٢٠( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١١( مجيع ما يشمله الصنف : بشأن
 ضبان للتجارة العامة والصناعة املسامهة اخلصوصية احملدودة شركة :باسم

  مقابل ملحمة أبو سيدة– شارع الوحدة - الدرج – غزة :مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة: الذي يتعاطي عمله بصفة

 .م٢٩/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

 
 

 ٢٨٠٥٨٦٦/  ت-و مقابل ملحمة أبو سيد– شارع الوحدة - الدرج –غزة : الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٩٦

  ).٩( يف الصنف  ) ٩٦٢١( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٩( مجيع ما يشمله الصنف : بشأن
  شركة ضبان للتجارة العامة والصناعة املسامهة اخلصوصية احملدودة:باسم

  مقابل ملحمة أبو سيدة– شارع الوحدة - الدرج – غزة :مركزها الرئيسي
 .صناعة والتجارةال: الذي يتعاطي عمله بصفة

 .م٢٩/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 ٢٨٠٥٨٦٦/  ت-و مقابل ملحمة أبو سيد– شارع الوحدة - الدرج –غزة : الوكيل للتبليغ

 

  ).١١( يف الصنف  ) ٩٦٢٢( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١١( مجيع ما يشمله الصنف : بشأن
 ة اخلصوصية احملدودة شركة ضبان للتجارة العامة والصناعة املسامه:باسم

  مقابل ملحمة أبو سيدة– شارع الوحدة - الدرج – غزة :مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة: الذي يتعاطي عمله بصفة

 .م٢٩/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

 
 

 ٢٨٠٥٨٦٦/  ت-و مقابل ملحمة أبو سيد– شارع الوحدة - الدرج –غزة : الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٩٧

  ).٩( يف الصنف  ) ٩٦٢٣( ت رقم طلب تسجيل عالمة جتارية حت
  )٩( مجيع ما يشمله الصنف : بشأن
  شركة ضبان للتجارة العامة والصناعة املسامهة اخلصوصية احملدودة:باسم

  مقابل ملحمة أبو سيدة– شارع الوحدة - الدرج – غزة :مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة: الذي يتعاطي عمله بصفة

 .م٢٩/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 ٢٨٠٥٨٦٦/  ت-و مقابل ملحمة أبو سيد– شارع الوحدة - الدرج –غزة : الوكيل للتبليغ

 

  ).١١( يف الصنف  ) ٩٦٢٤( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١١( مجيع ما يشمله الصنف : بشأن
  شركة ضبان للتجارة العامة والصناعة املسامهة اخلصوصية احملدودة:باسم

  مقابل ملحمة أبو سيدة– شارع الوحدة - الدرج –غزة  :مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة: الذي يتعاطي عمله بصفة

 .م٢٩/٩/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 ٢٨٠٥٨٦٦/  ت-و مقابل ملحمة أبو سيد– شارع الوحدة - الدرج –غزة : الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٩٨

  ).١٦( يف الصنف ) ٩٦٢٥(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١٦( افة املنتجات املتضمنة بالفئة ك: بشأن
 HINDUSTAN PENCILS LIMITED : باسم

 -HIMALAYA HOUSE, 79, PALTON ROAD, MUMBAI ,510 : مركزها الرئيسـي 
400 001, INDIA  

 الصناعة والتجارة: الذي يتعاطي عمله بصفة
  .م٣/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 غزة) ٥٠٥(ب . ص-فكريةشركة أبو غزالة للملكية ال :الوكيل للتبليغ
 

  ).١٦( يف الصنف ) ٩٦٢٦(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١٦( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 HINDUSTAN PENCILS LIMITED : باسم

 -HIMALAYA HOUSE, 79, PALTON ROAD, MUMBAI ,510 : مركزها الرئيسـي 
400 001, INDIA  

 لصناعة والتجارةا: الذي يتعاطي عمله بصفة
  .م٣/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 

 غزة) ٥٠٥(ب . ص-شركة أبو غزالة للملكية الفكرية :الوكيل للتبليغ
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٩٩

  ).٣٤( يف الصنف ) ٩٦٢٧(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣٤( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 Japan Tobacco Inc : باسم

 toranomon, Minato-Ku, Tokyo, Japan 1-2-2 : مركزها الرئيسي
  .م٧/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
: ب. جبوار منتزه البلدية ص    –شارع عمر املختار    ): الرمال( غزة   -شرحبيل يوسف الزعيم  : الوكيل للتبليغ 

 ٢٨٢٠٤٤٥/ ت) ١١٥٣(

  ).٢٩( يف الصنف ) ٩٦٢٩(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٢٩( الفئة كافة املنتجات املتضمنة ب: بشأن
 Joud AL-Arab Est : باسم

 ,Esten Ring Road, Ext no. 10east, Oqbah Ibn Nafaa Road : مركزهـا الرئيسـي  
Riyabh, 11781 P .O. Box 125100 Kingdom Of Saudi Arabia 

 الصناعة والتجارة: الذي يتعاطي عمله بصفة
  .م١٢/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 غزة) ٥٠٥(ب . ص-غزالة للملكية الفكريةشركة أبو  :الوكيل للتبليغ



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٠٠

  ).٢٩( يف الصنف ) ٩٦٣٥(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٢٩( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 Unilever PLC : باسم

 .Port Sunlight, Wirral, Merseyside, England : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة

  .م١٩/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

  شارع عمر املختار -  الرمال-  غزة١١٥٣ب . صشرحبيل الزعيم/ مكتب احملامي: الوكيل للتبليغ
 

  ).٣٤( يف الصنف ) ٩٦٣٦(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣٤( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 KT & G Corporation : باسم

 Pyungchon –dong, Taedeog- Ku, Taejon, Republic of ,100 : مركزهـا الرئيسـي  
Korea. 

 الصناعة والتجارة: الذي يتعاطي عمله بصفة
  .م٢٠/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

ESSE 
 
 

 غزة) ٥٠٥(ب . ص-شركة أبو غزالة للملكية الفكرية :الوكيل للتبليغ
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٠١

  ).٥( يف الصنف ) ٩٦٣٧(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٥( مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : نبشأ
 Wyeth (Delaware Corporation) : باسم

 .Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940 – 0874, U.S.A : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة

  .م٢١/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب
 
 

BIENSA 
 
 

  شارع عمر املختار - الرمال -غزة               .الزعيميوسف شرحبيل / اميمكتب احمل: الوكيل للتبليغ
 

  ).٩( يف الصنف ) ٩٦٣٩(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
، طابعات الكمبيوتر ، شاشات لتوصيل البيانات  ، الكمبيوترات، مسجالت النقد ، االالت احلاسبة ) أ(: بشأن

لوحات العـرض البلوريـة     ، ديسكات التخزين ، رؤوس املمغنطة ال، ديسكات التخزين ، معاجلات البيانات 
 إخل....... السائلة 
 . Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Watch Co., Ltd : باسم

 .chome, Tanashi- cho, Nishi- Tokyo- Shi Tokyo, Japan -12,6-1 : مركزها الرئيسي
 اعة والتجارةالصن: الذي يتعاطى عمله بصفة

  .م٢٣/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

CITIZEN
 

  )٤٠٣٧ – ٤٠٥٤(ب .ص –     غزة        . ل.م.ش. سابا وشركاهم للملكية الفكرية: الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٠٢

  ).٥( يف الصنف ) ٩٦٤٠(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٥( ال الطيب مواد التغذية املعدة لالستعم، املستحضرات الصيدلية والصحية: بشأن
 . Roche Consumer Health Ltd : باسم

 .Wurmisweg 4303 Kaiseraugst, Switzerland : مركزها الرئيسي
  الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة

  .م٢٣/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب
 
 

COGNIACTIV
 
 

 ) ٤٠٣٧ – ٤٠٥٤(ب . ص–زة غ.             ل.م.ش. سابا وشركاهم للملكية الفكرية: الوكيل للتبليغ
 

  ).١٤( يف الصنف ) ٩٦٤١(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .١٤أقراص الساعات الكبرية يف الصنف ، علب الساعات، الساعات: بشأن
 . Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Watch Co., Ltd : باسم

 .chome, Tanashi- cho, Nishi- Tokyo- Shi Tokyo, Japan -12,6-1 : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة

  .م٢٣/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

Eco-Drive
 
 

 ) ٤٠٣٧ – ٤٠٥٤(ب . ص–غزة .             ل.م.ش. سابا وشركاهم للملكية الفكرية: الوكيل للتبليغ
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٠٣

  ).١٤( الصنف يف ) ٩٦٤٢(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .١٤أقراص الساعات الكبرية يف الصنف ، علب الساعات، الساعات: بشأن
 . Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Watch Co., Ltd : باسم

 .chome, Tanashi- cho, Nishi- Tokyo- Shi Tokyo, Japan -12,6-1 : مركزها الرئيسي
  الصناعة والتجارة:الذي يتعاطى عمله بصفة

  .م٢٣/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

CITIZEN
 

 ) ٤٠٣٧ – ٤٠٥٤(ب . ص–غزة .             ل.م.ش. سابا وشركاهم للملكية الفكرية: الوكيل للتبليغ
 

  ).٣( يف الصنف ) ٩٦٤٣(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .٣مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 New Boy Co : باسم

 ,P . O . Box 61177, LOB 16-408, Jebel Ali, Free Zone, Dubai : مركزهـا الرئيسـي  
UAE. 

 ).ج(الصناعة والتجارة : الذي يتعاطى عمله بصفة
  .م٢٦/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 .غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص: الوكيل للتبليغ
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٠٤

  ).٩( يف الصنف ) ٩٦٤٤(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .٩مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 New Boy Co : باسم

 ,P . O . Box 61177, LOB 16-408, Jebel Ali, Free Zone, Dubai : مركزهـا الرئيسـي  
UAE. 

 ).ج(الصناعة والتجارة : الذي يتعاطى عمله بصفة
  .م٢٦/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 .غزة) ٥٠٥(ب .زالة للملكية الفكرية صشركة أبو غ: الوكيل للتبليغ

 
  ).١٤( يف الصنف ) ٩٦٤٥(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 

 .١٤مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 New Boy Co : باسم

 ,P . O . Box 61177, LOB 16-408, Jebel Ali, Free Zone, Dubai : مركزهـا الرئيسـي  
UAE. 

 ).ج(الصناعة والتجارة : الذي يتعاطى عمله بصفة
  .م٢٦/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 .غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص: الوكيل للتبليغ



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٠٥

  ).١٥( يف الصنف ) ٩٦٤٦(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .١٥مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 New Boy Co : باسم

 ,P . O . Box 61177, LOB 16-408, Jebel Ali, Free Zone, Dubai : مركزهـا الرئيسـي  
UAE. 

 ).ج(الصناعة والتجارة : الذي يتعاطى عمله بصفة
  .م٢٦/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 .غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص: الوكيل للتبليغ
 

  ).١٦( يف الصنف ) ٩٦٤٧(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .١٦بضائع املشمولة يف الصنف مجيع ال: بشأن
 New Boy Co : باسم

 ,P . O . Box 61177, LOB 16-408, Jebel Ali, Free Zone, Dubai : مركزهـا الرئيسـي  
UAE. 

 ).ج(الصناعة والتجارة : الذي يتعاطى عمله بصفة
  .م٢٦/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 . غزة)٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص: الوكيل للتبليغ



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٠٦

  ).١٨( يف الصنف ) ٩٦٤٨(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .١٨مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 New Boy Co : باسم

 ,P . O . Box 61177, LOB 16-408, Jebel Ali, Free Zone, Dubai : مركزهـا الرئيسـي  
UAE. 

 ).ج(الصناعة والتجارة : الذي يتعاطى عمله بصفة
  .م٢٦/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 .غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص: الوكيل للتبليغ
 

  ).٢٠( يف الصنف ) ٩٦٤٩(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .٢٠مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 New Boy Co : باسم

 ,P . O . Box 61177, LOB 16-408, Jebel Ali, Free Zone, Dubai : مركزهـا الرئيسـي  
UAE. 

 ).ج(الصناعة والتجارة : الذي يتعاطى عمله بصفة
  .م٢٦/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 .غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص: الوكيل للتبليغ

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٠٧

  ).٢١( يف الصنف ) ٩٦٥٠(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .٢١مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 New Boy Co : مباس

 ,P . O . Box 61177, LOB 16-408, Jebel Ali, Free Zone, Dubai : مركزهـا الرئيسـي  
UAE. 

 ).ج(الصناعة والتجارة : الذي يتعاطى عمله بصفة
  .م٢٦/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 .غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص: الوكيل للتبليغ
 

  ).٢٤( يف الصنف ) ٩٦٥١(حتت رقم طلب تسجيل عالمة جتارية 
 .٢٤مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 New Boy Co : باسم

 ,P . O . Box 61177, LOB 16-408, Jebel Ali, Free Zone, Dubai : مركزهـا الرئيسـي  
UAE. 

 ).ج(الصناعة والتجارة : الذي يتعاطى عمله بصفة
  .م٢٦/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 .غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص: ليغالوكيل للتب



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٠٨

  ).٢٥( يف الصنف ) ٩٦٥٢(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .٢٥مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 New Boy Co : باسم

 ,P . O . Box 61177, LOB 16-408, Jebel Ali, Free Zone, Dubai : مركزهـا الرئيسـي  
UAE. 
 ).ج(الصناعة والتجارة : طى عمله بصفةالذي يتعا
  .م٢٦/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 .غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص: الوكيل للتبليغ

  ).٢٨( يف الصنف ) ٩٦٥٣(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .٢٨مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 New Boy Co : باسم

 ,P . O . Box 61177, LOB 16-408, Jebel Ali, Free Zone, Dubai : مركزهـا الرئيسـي  
UAE. 

 ).ج(الصناعة والتجارة : الذي يتعاطى عمله بصفة
  .م٢٦/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 .غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص: الوكيل للتبليغ



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٠٩

  ).٢٩( يف الصنف ) ٩٦٥٤(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .٢٩مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 New Boy Co : باسم

 ,P . O . Box 61177, LOB 16-408, Jebel Ali, Free Zone, Dubai : مركزهـا الرئيسـي  
UAE. 

 ).ج(الصناعة والتجارة : الذي يتعاطى عمله بصفة
  .م٢٦/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 .غزة) ٥٠٥(ب .كرية صشركة أبو غزالة للملكية الف: الوكيل للتبليغ
 

  ).٣٠( يف الصنف ) ٩٦٥٥(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .٣٠مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 New Boy Co : باسم

 ,P . O . Box 61177, LOB 16-408, Jebel Ali, Free Zone, Dubai : مركزهـا الرئيسـي  
UAE. 

 ).ج (الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة
  .م٢٦/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 .غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص: الوكيل للتبليغ



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١١٠

  ).٣٢( يف الصنف ) ٩٦٥٦(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .٣٢مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 New Boy Co : باسم

 ,P. O. Box 61177 , LOB 16-408, Jebel Ali, Free Zone, Dubai : مركزهـا الرئيسـي  
UAE. 

 ).ج(الصناعة والتجارة : الذي يتعاطى عمله بصفة
  .م٢٦/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 .غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص: الوكيل للتبليغ
 

  ).٩( يف الصنف ) ٩٦٥٧(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .٩الصنف مجيع البضائع املشمولة يف : بشأن
 New Boy Co : باسم

 ,P . O . Box 61177, LOB 16-408, Jebel Ali, Free Zone, Dubai : مركزهـا الرئيسـي  
UAE. 

 ).ج(الصناعة والتجارة : الذي يتعاطى عمله بصفة
  .م٢٦/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 .غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص: الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١١١

  ).١٥( يف الصنف ) ٩٦٥٨(المة جتارية حتت رقم طلب تسجيل ع
 .١٥مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 New Boy Co : باسم

 ,P. O. Box 61177 , LOB 16-408, Jebel Ali, Free Zone, Dubai : مركزهـا الرئيسـي  
UAE. 

 ).ج(الصناعة والتجارة : الذي يتعاطى عمله بصفة
  .م٢٦/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 

 .غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص: الوكيل للتبليغ
 

  ).١٦( يف الصنف ) ٩٦٥٩(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .١٦مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 New Boy Co : باسم

 ,P . O . Box 61177, LOB 16-408, Jebel Ali, Free Zone, Dubai : مركزهـا الرئيسـي  
UAE. 

 ).ج(الصناعة والتجارة : الذي يتعاطى عمله بصفة
  .م٢٦/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 .غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص: الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١١٢

  ).١٨( يف الصنف ) ٩٦٦٠(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .١٨مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 New Boy Co : باسم
 ,P. O. Box 61177 , LOB 16-408, Jebel Ali, Free Zone, Dubai : ركزهـا الرئيسـي  م

UAE. 
 ).ج(الصناعة والتجارة : الذي يتعاطى عمله بصفة

  .م٢٦/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 .غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص: الوكيل للتبليغ
 

  ).٢٥(  الصنف يف) ٩٦٦١(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .٢٥مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 New Boy Co : باسم

 ,P . O . Box 61177, LOB 16-408, Jebel Ali, Free Zone, Dubai : مركزهـا الرئيسـي  
UAE. 

 ).ج(الصناعة والتجارة : الذي يتعاطى عمله بصفة
  .م٢٦/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 

 .غزة) ٥٠٥(ب .زالة للملكية الفكرية صشركة أبو غ: الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١١٣

  ).٢٨( يف الصنف ) ٩٦٦٢(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .٢٨مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 New Boy Co : باسم

 ,P. O. Box 61177 , LOB 16-408, Jebel Ali, Free Zone, Dubai : مركزهـا الرئيسـي  
UAE. 

 ).ج(لصناعة والتجارة ا: الذي يتعاطى عمله بصفة
  .م٢٦/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 

 .غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص: الوكيل للتبليغ
 

  ).٢٩( يف الصنف ) ٩٦٦٣(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .٢٩مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 New Boy Co : باسم

 ,P . O . Box 61177, LOB 16-408, Jebel Ali, Free Zone, Dubai : مركزهـا الرئيسـي  
UAE. 

 ).ج(الصناعة والتجارة : الذي يتعاطى عمله بصفة
  .م٢٦/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 .غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص: الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١١٤

  ).٣٠( يف الصنف ) ٩٦٦٤(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .٣٠لبضائع املشمولة يف الصنف مجيع ا: بشأن
 New Boy Co : باسم

 ,P. O. Box 61177 , LOB 16-408, Jebel Ali, Free Zone, Dubai : مركزهـا الرئيسـي  
UAE. 

 ).ج(الصناعة والتجارة : الذي يتعاطى عمله بصفة
  .م٢٦/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 

 .غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص: الوكيل للتبليغ
 

  ).٣٢( يف الصنف ) ٩٦٦٥(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .٣٢مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 New Boy Co : باسم

 ,P . O . Box 61177, LOB 16-408, Jebel Ali, Free Zone, Dubai : مركزهـا الرئيسـي  
UAE. 

 ).ج(الصناعة والتجارة : الذي يتعاطى عمله بصفة
  .م٢٦/١٠/٢٠٠٤: طلبقدم ال

 

 
 

 .غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص: الوكيل للتبليغ



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١١٥

  ).٣٢( يف الصنف ) ٩٦٦٦(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .٣٢مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 New Boy Co : باسم

 ,P. O. Box 61177 , LOB 16-408, Jebel Ali, Free Zone, Dubai : مركزهـا الرئيسـي  
UAE. 

 ).ج(الصناعة والتجارة : الذي يتعاطى عمله بصفة
 .م٢٦/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب

  

 
 

 .غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص: الوكيل للتبليغ
 

  ).٣٠( يف الصنف ) ٩٦٦٧(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .٣٠مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 New Boy Co : باسم

 ,P . O . Box 61177, LOB 16-408, Jebel Ali, Free Zone, Dubai : مركزهـا الرئيسـي  
UAE. 

 ).ج(الصناعة والتجارة : الذي يتعاطى عمله بصفة
  .م٢٦/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب

  

 
 

 .غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص: الوكيل للتبليغ



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١١٦

  ).٢٥( يف الصنف ) ٩٦٦٨(ارية حتت رقم طلب تسجيل عالمة جت
 .٢٥مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 New Boy Co : باسم

 ,P. O. Box 61177 , LOB 16-408, Jebel Ali, Free Zone, Dubai : مركزهـا الرئيسـي  
UAE. 

 ).ج(الصناعة والتجارة : الذي يتعاطى عمله بصفة
  .م٢٦/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 
 

 .غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص: يل للتبليغالوك
 

  ).٢٤( يف الصنف ) ٩٦٦٩(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .٢٤مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 New Boy Co : باسم

 ,P . O . Box 61177, LOB 16-408, Jebel Ali, Free Zone, Dubai : مركزهـا الرئيسـي  
UAE. 

 ).ج(الصناعة والتجارة : لذي يتعاطى عمله بصفةا
  .م٢٦/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 .غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص: الوكيل للتبليغ
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١١٧

  ).٣( يف الصنف ) ٩٦٧٠(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .٣مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 Johnson & Johnson, (New Jersey Corporation): باسم

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

 .الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة
 .م٢٥/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 يـة  جبـوار منتـزه البلد     –شارع عمر املختار    ): الرمال( غزة   -شرحبيل يوسف الزعيم  : الوكيل للتبليغ 
 ٢٨٢٠٤٤٥: ت) ١١٥٣: (ب.ص

  ).٥( يف الصنف ) ٩٦٧١(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .٥مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 Johnson & Johnson, (New Jersey Corporation): باسم

 ,One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey :مركزهـا الرئيسـي  
U.S.A 
 .الصناعة والتجارة: اطى عمله بصفةالذي يتع

 .م٢٥/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
  جبـوار منتـزه البلديـة      –شارع عمر املختار    ): الرمال( غزة   -شرحبيل يوسف الزعيم  : الوكيل للتبليغ 

 ٢٨٢٠٤٤٥: ت) ١١٥٣: (ب.ص



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١١٨

  ).٥( يف الصنف ) ٩٦٧٢(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .٥الصنف مجيع البضائع املشمولة يف : بشأن
 Johnson & Johnson, (New Jersey Corporation): باسم

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

 .الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة
 .م٢٥/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
  جبـوار منتـزه البلديـة      –رع عمر املختار    شا): الرمال( غزة   -شرحبيل يوسف الزعيم  : الوكيل للتبليغ 

 ٢٨٢٠٤٤٥: ت) ١١٥٣: (ب.ص

  ).٣( يف الصنف ) ٩٦٧٣(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .٣مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 Johnson & Johnson, (New Jersey Corporation): باسم

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

 .الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة
 .م٢٥/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
  جبـوار منتـزه البلديـة       –شارع عمر املختار    ): الرمال( غزة   -شرحبيل يوسف الزعيم  : الوكيل للتبليغ 

 ٢٨٢٠٤٤٥: ت) ١١٥٣: (ب.ص



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١١٩

  ).٥( يف الصنف ) ٩٦٧٤(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .٥مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 Johnson & Johnson, (New Jersey Corporation): باسم

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

 .الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة
 .م٢٥/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 

  جبـوار منتـزه البلديـة      –شارع عمر املختار    ): الرمال( غزة   -شرحبيل يوسف الزعيم   :الوكيل للتبليغ 
 ٢٨٢٠٤٤٥: ت) ١١٥٣: (ب.ص

  ).٣( يف الصنف ) ٩٦٧٥(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .٣مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 Johnson & Johnson, (New Jersey Corporation): باسم

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

 .الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة
 .م٢٥/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 

  جبـوار منتـزه البلديـة       –شارع عمر املختار    ): الرمال( غزة   -شرحبيل يوسف الزعيم  : الوكيل للتبليغ 
 : ت) ١١٥٣: (ب.ص

٢٨٢٠٤٤٥ 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٢٠

  ).٣( يف الصنف ) ٩٦٧٦(عالمة جتارية حتت رقم طلب تسجيل 
 .٣مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 Ms Helene SAILLON: باسم

 rue Pasquier, 75008 PARIS, FRANCE ,4 :مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة

 .م٢٧/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

CINEMA 
 
 

  غزة-)٥٠٥( أبو غزالة للملكية الفكرية ص بشركة: الوكيل للتبليغ
 

  ).٣٠( يف الصنف  ) ٩٦٧٧( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .)٣٠(األرز ومنتجات األرز : بشأن
 سيتايد بىت ليمتد شركة :باسم

  استراليا- سيدين – كنت ستريت ١٤٢٠١ليفل  :مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة

  .م٢٧/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

HASSAD RICE 
 
 

 ٤٠١ رقم – الدور الرابع – برج اجلالء –غزة : الوكيل للتبليغ
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٢١

  ).٣٠( يف الصنف  ) ٩٦٧٨( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 ).٣٠(األرز ومنتجات األرز : بشأن
  شركة سيتايد بىت ليمتد:باسم

  استراليا- سيدين – كنت ستريت ١٤٢٠١ ليفل :مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة

  .م٢٧/١٠/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

HARVEST AICE 
 
 

 ٤٠١ رقم – الدور الرابع – برج اجلالء –غزة : الوكيل للتبليغ
 

  ).١( يف الصنف  ) ٩٦٨٠( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 مجيعها مشـمولة يف     –تحضرات الصيدالنية ومواد التجميل     الكيمياويات املستعملة يف صناعة املس    : بشأن

  ).١( الصنف 
 SANOFI - AVENTIS  :باسم

  .of 174, avenue de France, 75013 Paris, France :مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة

  .م٣/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

 
 
 

 ١١٦٣. ب.ص:  شارع مجال عبد الناصر غزة٢٠٩/٢٤٠ غزالة توفيق أبو/ احملامي: الوكيل للتبليغ
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٢٢

  ).٣( يف الصنف  ) ٩٦٨١( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
، مستحضـرات العنايـة باجلسـم     ، املستحضرات الغري طبية للعناية بالصحة واحملافظة على اجللد       : بشأن

  ).٣(  الصنف مجيعها مشمولة يف، معاجني األسنان، الصابون، مستحضرات التجميل
 SANOFI - AVENTIS  :باسم

  .of 174, avenue de France, 75013 Paris, France :مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة

  .م٣/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

 
 
 

 ١١٦٣. ب.ص:  شارع مجال عبد الناصر غزة٢٠٩/٢٤٠توفيق أبو غزالة / احملامي: الوكيل للتبليغ
 

  ).١٠( يف الصنف  ) ٩٦٨٣( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  ).١٠(األجهزة واملعدات الطبية واجلراحية ومجيعها مشمولة يف الصنف : بشأن
 SANOFI - AVENTIS  :باسم

  .of 174, avenue de France, 75013 Paris, France :مركزها الرئيسي
 .رةالصناعة والتجا: الذي يتعاطى عمله بصفة

  .م٣/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

 
 
 

 ١١٦٣. ب.ص:  شارع مجال عبد الناصر غزة٢٠٩/٢٤٠توفيق أبو غزالة / احملامي: الوكيل للتبليغ
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٢٣

  ).٣٨( يف الصنف  ) ٩٦٨٤( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
االتصال ، سوبالتواصل عرب احلا  ، هاتف، الكترونيات، االتصاالت الالسلكية ، االتصاالت عن بعد  : بشأن

  ).٣٨( شمولة يف الصنف وامل االتصال بكل املنظمات الصحية، عرب قنوات احلاسوب يف مجيع األشكال
  SANOFI - AVENTIS   :باسم

  .of 174, avenue de France, 75013 Paris, France :مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة

  .م٣/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

 
 
 

 ١١٦٣. ب.ص:  شارع مجال عبد الناصر غزة٢٠٩/٢٤٠توفيق أبو غزالة / احملامي: الوكيل للتبليغ
 

  ).٤٢( يف الصنف  ) ٩٦٨٥( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
، البحوث البيولوجيـة  ، تأجري معدات املختربات  ، توفري املساعدة واألحباث الطبية للباحثني الطبيني     : بشأن

  ).٤٢( البحث اإلكلينيكي واملشمولة يف الصنف ، الصيدالنية
 SANOFI - AVENTIS  :باسم

  .of 174, avenue de France, 75013 Paris, France :مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة

  .م٣/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

 
 
 

 ١١٦٣. ب.ص: ع مجال عبد الناصر غزة شار٢٠٩/٢٤٠توفيق أبو غزالة / احملامي: الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٢٤

  ).١( يف الصنف  ) ٩٦٨٦( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
الكيماويات املستعملة يف صناعة املستحضرات الصيدالنية ومواد التجميل ومجيعهـا مشـمولة يف             : بشأن

  ).١( الصنف 
 SANOFI - AVENTIS  :باسم

  .of 174, avenue de France, 75013 Paris, France :مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة

  .م٣/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

 
 

 ١١٦٣. ب.ص:  شارع مجال عبد الناصر غزة٢٠٩/٢٤٠توفيق أبو غزالة / احملامي: الوكيل للتبليغ
 

  ).٣( يف الصنف  ) ٩٦٨٧( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
، مستحضـرات العنايـة باجلسـم     ، ري طبية للعناية بالصحة واحملافظة على اجللد      املستحضرات الغ : بشأن

  ).٣( ومجيعها مشمولة يف الصنف ، معاجني األسنان، الصابون، مستحضرات التجميل
 SANOFI - AVENTIS  :باسم

  .of 174, avenue de France, 75013 Paris, France :مركزها الرئيسي
 .صناعة والتجارةال: الذي يتعاطى عمله بصفة

  .م٣/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 ١١٦٣. ب.ص:  شارع مجال عبد الناصر غزة٢٠٩/٢٤٠توفيق أبو غزالة / احملامي: الوكيل للتبليغ



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٢٥

  ).١٠( يف الصنف  ) ٩٦٨٩( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  ).١٠( األجهزة واملعدات الطبية واجلراحية ومجيعها مشمولة يف الصنف : بشأن
 SANOFI - AVENTIS  :باسم

  .of 174, avenue de France, 75013 Paris, France :مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة

  .م٣/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

 
 

 ١١٦٣. ب.ص:  شارع مجال عبد الناصر غزة٢٠٩/٢٤٠توفيق أبو غزالة / احملامي: الوكيل للتبليغ
 

  ).٣٨( يف الصنف  ) ٩٦٩٠( مة جتارية حتت رقم طلب تسجيل عال
االتصال ، التواصل عرب احلاسوب  ، هاتف، الكترونيات، االتصاالت الالسلكية ، االتصاالت عن بعد  : بشأن

 ).٣٨(االتصال بكل املنظمات الصحية واملشمولة يف الصنف، عرب قنوات احلاسوب يف مجيع األشكال
 SANOFI - AVENTIS  :باسم

  .of 174, avenue de France, 75013 Paris, France :لرئيسيمركزها ا
 .الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة

  .م٣/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 ١١٦٣. ب.ص:  شارع مجال عبد الناصر غزة٢٠٩/٢٤٠توفيق أبو غزالة / احملامي: الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٢٦

  ).٤٢( نف يف الص ) ٩٦٩١( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
، البحوث البيولوجيـة  ، تأجري معدات املختربات  ، توفري املساعدة واألحباث الطبية للباحثني الطبيني     : بشأن

  ).٤٢( البحث اإلكلينيكي واملشمولة يف الصنف ، الصيدالنية
 SANOFI - AVENTIS  :باسم

  .of 174, avenue de France, 75013 Paris, France :مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة:  يتعاطى عمله بصفةالذي

  .م٣/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 ١١٦٣. ب.ص:  شارع مجال عبد الناصر غزة٢٠٩/٢٤٠توفيق أبو غزالة / احملامي: الوكيل للتبليغ
 

  ).٥( يف الصنف  ) ٩٦٩٣( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
والسـعال  ) تشنج عضالت العنـق والفـك     (كزاز  لقاحات الوقاية واملعاجلة من مرض الدفتريا وال      : بشأن

الديكي والتهاب الكبد من نوع ب واالنفلونزا البكتريية من نوع ب والتهاب السحايا الدماغيـة وشـلل                 
 ).٥(األطفال ومجيعها واقعة يف الصنف

 .GLAXO Smithkline Biologicals S.A  :باسم
 rue de l lnstitut 89, B- 1330 (a Belgian incorporation) :مركزها الرئيسـي 

Rixensart, Belgium.  
  .م٩/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

GLOBORIX 
 
 

 ).١٠٧(ب . غزة ص–مكتب نعيم جورج الصايغ وشركاه / احملامي: الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٢٧

  ).٢( يف الصنف  ) ٩٦٩٤( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .البويات: بشأن
 .واملقاوالت املسامهة اخلصوصية شركة السوسي التجارية للتجارة :باسم

 ٢٨٠٧٣٦٤/  ت– شارع الوحدة – الدرج – غزة :مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة

  .م٩/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

EKO 
شركة السوسي التجارية للتجارةالعامة واملقاوالت املسامهة 

 اخلصوصية احملدودة
 

 ٢٨٠٧٣٦٤/  ت– شارع الوحدة –ج  الدر–غزة : الوكيل للتبليغ
 

  ).٦( يف الصنف  ) ٩٦٩٥( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .االقفال: بشأن
 . شركة السوسي التجارية للتجارة واملقاوالت املسامهة اخلصوصية:باسم

 ٢٨٠٧٣٦٤/  ت– شارع الوحدة – الدرج – غزة :مركزها الرئيسي
 .جارةالصناعة والت: الذي يتعاطى عمله بصفة

  .م٩/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب

EKO 
شركة السوسي التجارية للتجارةالعامة واملقاوالت املسامهة 

 اخلصوصية احملدودة
 

 ٢٨٠٧٣٦٤/  ت– شارع الوحدة – الدرج –غزة : الوكيل للتبليغ
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٢٨

  ).٣٥( يف الصنف  ) ٩٦٩٦( طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .شعار للشركة: بشأن
 .وسي التجارية للتجارة واملقاوالت املسامهة اخلصوصية شركة الس:باسم

 ٢٨٠٧٣٦٤/  ت– شارع الوحدة – الدرج – غزة :مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة

  .م٩/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب

M 
M.O.S 

S 
شركة السوسي التجارية للتجارةالعامة واملقاوالت املسامهة 

 اخلصوصية احملدودة
 ٢٨٠٧٣٦٤/  ت– شارع الوحدة – الدرج –غزة : الوكيل للتبليغ

 

  ).٢( يف الصنف ) ٩٦٩٧(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٢( كافة اخلدمات املتضمنة بالفئة : بشأن
 Hesco Bastion Limited : باسم

 ,Unit 37, Knowsthorpe Gate, Gross Green Industrial EASTATE : مركزها الرئيسي
Leeds, LS9 ONP, United Kingdom  

 الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة
  .م٢٠/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب

HESCO 
 

 . غزة-)٥٠٥(شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب : الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٢٩

  ).٦( يف الصنف ) ٩٦٩٨(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٦( كافة اخلدمات املتضمنة بالفئة : بشأن
 Hesco Bastion Limited : باسم

 ,Unit 37, Knowsthorpe Gate, Gross Green Industrial EASTATE : مركزها الرئيسي
Leeds, LS9 ONP, United Kingdom  

 لصناعة والتجارةا:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٠/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

HESCO 
 

 . غزة-)٥٠٥(شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب : الوكيل للتبليغ
 

  ).١٩( يف الصنف ) ٩٦٩٩(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١٩( كافة اخلدمات املتضمنة بالفئة : بشأن
 Hesco Bastion Limited : باسم

 ,Unit 37, Knowsthorpe Gate, Gross Green Industrial EASTATE : مركزها الرئيسي
Leeds, LS9 ONP, United Kingdom  

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٠/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

HESCO 
 
 

 . غزة-)٥٠٥(شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب  :الوكيل للتبليغ
 
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٣٠

  ).٢٤( يف الصنف ) ٩٧٠٠(ت رقم طلب تسجيل عالمة جتارية حت
  )٢٤( كافة اخلدمات املتضمنة بالفئة : بشأن
 Hesco Bastion Limited : باسم

 ,Unit 37, Knowsthorpe Gate, Gross Green Industrial EASTATE : مركزها الرئيسي
Leeds, LS9 ONP, United Kingdom  

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٠/١١/٢٠٠٤: لبقدم الط

 

HESCO 
 
 

 . غزة-)٥٠٥(شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب : الوكيل للتبليغ
 

  ).٤١( يف الصنف ) ٩٧٠١(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٤١( كافة اخلدمات املتضمنة بالفئة : بشأن
 Hesco Bastion Limited : باسم

 ,Unit 37, Knowsthorpe Gate, Gross Green Industrial EASTATE : مركزها الرئيسي
Leeds, LS9 ONP, United Kingdom  

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٠/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

HESCO 
 

 . غزة-)٥٠٥(شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب : الوكيل للتبليغ
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٣١

  ).٦( يف الصنف ) ٩٧٠٢(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٦( كافة اخلدمات املتضمنة بالفئة : بشأن
 Hesco Bastion Limited : باسم

 ,Unit 37, Knowsthorpe Gate, Gross Green Industrial EASTATE : مركزها الرئيسي
Leeds, LS9 ONP, United Kingdom  

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٠/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

MIL 
 
 
 . غزة-)٥٠٥(شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب  :لوكيل للتبليغا
 

  ).١٩( يف الصنف ) ٩٧٠٣(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١٩( كافة اخلدمات املتضمنة بالفئة : بشأن
 Hesco Bastion Limited : باسم

 ,Unit 37, Knowsthorpe Gate, Gross Green Industrial EASTATE : مركزها الرئيسي
Leeds, LS9 ONP, United Kingdom  

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٠/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

MIL 
 
 

 . غزة-)٥٠٥(شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب : الوكيل للتبليغ
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٣٢

  ).٦( يف الصنف ) ٩٧٠٤(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٦( منة بالفئة كافة اخلدمات املتض: بشأن
 Hesco Bastion Limited : باسم

 ,Unit 37, Knowsthorpe Gate, Gross Green Industrial EASTATE : مركزها الرئيسي
Leeds, LS9 ONP, United Kingdom  

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٠/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

CONCERTAINER 
 
 

 . غزة-)٥٠٥(أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب شركة  :الوكيل للتبليغ
 

  ).١٩( يف الصنف ) ٩٧٠٥(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١٩( كافة اخلدمات املتضمنة بالفئة : بشأن
 Hesco Bastion Limited : باسم

 ,Unit 37, Knowsthorpe Gate, Gross Green Industrial EASTATE : مركزها الرئيسي
Leeds, LS9 ONP, United Kingdom  

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٠/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

CONCERTAINER 
 
 

 . غزة-)٥٠٥(شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب : الوكيل للتبليغ
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٣٣

  ).٥( يف الصنف ) ٩٧٠٦(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٥( كافة اخلدمات املتضمنة بالفئة : بشأن
 Hesco Bastion Limited : باسم

 ,Unit 37, Knowsthorpe Gate, Gross Green Industrial EASTATE : مركزها الرئيسي
Leeds, LS9 ONP, United Kingdom  

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٠/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

EPOTIV 
 
 

 . غزة-)٥٠٥( الفكرية ص ب شركة أبو غزالة للملكية: الوكيل للتبليغ
 

  ).٢٩( يف الصنف ) ٩٧٠٧(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٢٩ ( كافة اخلدمات املتضمنة بالفئة: بشأن
 COMAGNIE GERV AIS DANONE : باسم

  rue Jules Guesde, 92300 Levallois Perret, france 130-126 : مركزها الرئيسي
 ناعة والتجارةالص:  عمله بصفةىالذي يتعاط
 .م٢٠/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب

  

 
 

 . غزة– ) ٥٠٥( شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب  :الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٣٤

  ).٣٠( يف الصنف ) ٩٧٠٨(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣٠( مجيع البضائع الداخلة يف الصنف : بشأن
 COMAGNIE GERV AIS DANONE : باسم

  rue Jules Guesde, 92300 Levallois Perret, france 130-126 : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة: عمله بصفةى الذي يتعاط
  .م٢٠/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 

 . غزة– ) ٥٠٥( شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب  :الوكيل للتبليغ
 

  ).٥( يف الصنف ) ٩٧٠٩(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٥( افة اخلدمات املتضمنة بالفئة ك: بشأن
 COMAGNIE GERV AIS DANONE : باسم

  rue Jules Guesde, 92300 Levallois Perret, france 130-126 : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٠/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 . غزة– ) ٥٠٥( ص ب شركة أبو غزالة للملكية الفكرية  :الوكيل للتبليغ
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٣٥

  ).٣٢( يف الصنف ) ٩٧١٠(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣٢( مجيع البضائع الداخلة يف الصنف : بشأن
 COMAGNIE GERV AIS DANONE : باسم

  rue Jules Guesde, 92300 Levallois Perret, france 130-126 : مركزها الرئيسي
  والتجارةالصناعة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
 .م٢٠/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب

  

 
 

 . غزة– ) ٥٠٥( شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب  :الوكيل للتبليغ
 

  ).٣٨( يف الصنف ) ٩٧١١(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣٨( كافة اخلدمات املتضمنة بالفئة : بشأن
 COMAGNIE GERV AIS DANONE : باسم

  rue Jules Guesde, 92300 Levallois Perret, france 130-126 : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٠/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 . غزة– ) ٥٠٥( شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب  :الوكيل للتبليغ
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٣٦

  ).٤٣( يف الصنف ) ٩٧١٢(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٤٣( البضائع الداخلة يف الصنف مجيع : بشأن
 COMAGNIE GERV AIS DANONE : باسم

  rue Jules Guesde, 92300 Levallois Perret, france 130-126 : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٠/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 

 . غزة– ) ٥٠٥( شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب  :الوكيل للتبليغ
 

  ).٥( يف الصنف ) ٩٧١٣(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٥( الصنف ب مستحضرات ومواد الصيدلة: بشأن
 ,GLAXO GROUP LIMITED (a British incorporation) : باسم

 ,of Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford : مركزهـا الرئيسـي  
Middlesex UB6 ONN, United Kingdom.  

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٠/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

AVAMYS 
 

 ).١٠٧(ب . ص– غزة –مكتب نعيم جورج الصايغ وشركاه  :الوكيل للتبليغ
 
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٣٧

  ).٥( يف الصنف ) ٩٧١٤(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٥( ضرات ومواد الصيدلة بالصنف مستح: بشأن
 ,GLAXO GROUP LIMITED (aBritish incorporation) : باسم

 ,of Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford : مركزهـا الرئيسـي  
Middlesex UB6 ONN, United Kingdom.  

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٠/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

AVAMYS 
 
 

 ).١٠٧(ب . ص– غزة –مكتب نعيم جورج الصايغ وشركاه  :الوكيل للتبليغ
 

  ).٥( يف الصنف ) ٩٧١٥(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٥( مستحضرات ومواد الصيدلة بالصنف : بشأن
 ,GLAXO GROUP LIMITED (a British incorporation) : باسم

 ,of Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford : مركزهـا الرئيسـي  
Middlesex UB6 ONN, United Kingdom.  

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٠/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

REVORASE 
 
 

 ).١٠٧(ب . ص– غزة –مكتب نعيم جورج الصايغ وشركاه  :الوكيل للتبليغ
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٣٨

  ).١٠( يف الصنف ) ٩٧١٦(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١٠(  واألدوات الطبية للوالدة املشمولة بالصنف األجهزة: بشأن
 ,GLAXO GROUP LIMITED (a British incorporation) : باسم

 ,of Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford : مركزهـا الرئيسـي  
Middlesex UB6 ONN, United Kingdom.  

 الصناعة والتجارة: صفة عمله بىالذي يتعاط
  .م٢٠/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

MISTPRO 
 
 

 ).١٠٧(ب . ص– غزة –مكتب نعيم جورج الصايغ وشركاه  :الوكيل للتبليغ
 

  ).١٠( يف الصنف ) ٩٧١٧(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١٠(  واألدوات الطبية للوالدة املشمولة بالصنف األجهزة: بشأن
 ,GLAXO GROUP LIMITED (a British incorporation) : باسم

 ,of Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford : مركزهـا الرئيسـي  
Middlesex UB6 ONN, United Kingdom.  

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٠/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

RESAIR 
 
 

 ).١٠٧(ب . ص– غزة –وشركاه مكتب نعيم جورج الصايغ  :الوكيل للتبليغ
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٣٩

  ).٣٥( يف الصنف ) ٩٧١٨(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 )٣٥( كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 COMAGNIE GERV AIS DANONE : باسم

  rue Jules Guesde, 92300 Levallois Perret, france 130-126 : مركزها الرئيسي
  .م٢١/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 
 

  ).٥٠٥( شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب  :الوكيل للتبليغ
 

  ).٣٥( يف الصنف ) ٩٧١٩(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 )٣٥( كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 THE CARTOON NETWORK LP, LLLP: باسم

 Techwood Drive, N.W., City of Altana, State of Georgia 1050 : مركزها الرئيسـي 
30318, U.S.A.  

  .م٢١/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

  ).٥٠٥( شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب  :الوكيل للتبليغ
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٤٠

  ).٣٨( يف الصنف ) ٩٧٢٠(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 )٣٨( كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 THE CARTOON NETWORK LP, LLLP: باسم

 Techwood Drive, N.W., City of Altana, State of Georgia 1050 : مركزها الرئيسـي 
30318, U.S.A.  

  .م٢١/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

  ).٥٠٥( شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب  :الوكيل للتبليغ
 

  ).٤١( يف الصنف ) ٩٧٢١(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 )٤١(  املتضمنة بالصنف كافة املنتجات: بشأن
 THE CARTOON NETWORK LP, LLLP : باسم

 Techwood Drive, N.W., City of Altana, state of Georgia 1050 : مركزهـا الرئيسـي  
30318, U.S.A.  

  .م٢١/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

  ).٥٠٥( شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب  :الوكيل للتبليغ
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٤١

  ).٤٢( يف الصنف ) ٩٧٢٢( جتارية حتت رقم طلب تسجيل عالمة
 )٤٢( كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 THE CARTOON NETWORK LP, LLLP : باسم

 Techwood Drive, N.W., City of Altana, state of Georgia 1050 : مركزهـا الرئيسـي  
30318, U.S.A.  

  .م٢١/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

 
 

 . غزة– ) ٥٠٥( ركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب ش :الوكيل للتبليغ
 

  ).٤١( يف الصنف ) ٩٧٢٣(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 )٤١( كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 Acotel Group S.P.A : باسم

 .Via della Valle dei Fontanili, Rome, Italy ,29/37 : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة: ه بصفة عملىالذي يتعاط
 .م٢٤/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 
 

 . غزة– ) ٥٠٥( شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب  :الوكيل للتبليغ
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٤٢

  ).٩( يف الصنف ) ٩٧٢٤(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٩( الصنف ب كافة املنتجات املشمولة: بشأن
 Nintendo Co., Ltd : باسم

 ,Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-Ku, Kyoto-shi, Kyoto ,1-11 : مركزها الرئيسـي 
Japan.  
  الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٤/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

GAME BOY 
 
 

 .غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص :الوكيل للتبليغ
 

  ).٢٨( ف يف الصن) ٩٧٢٥(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٢٨( كافة املنتجات املشمولة بالصنف : بشأن
 Nintendo Co., Ltd : باسم

 ,Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-Ku, Kyoto-shi, Kyoto ,1-11 : مركزها الرئيسـي 
Japan.  
  الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٤/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

GAME BOY 
 

 
 .غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص :الوكيل للتبليغ

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٤٣

  ).٣٠( يف الصنف ) ٩٧٢٦(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣٠(  بالصنف البسكويت وشوكو سندويش: بشأن
      شركة مصانع العودة :باسم

  شارع صالح الدين–املنطقة الصناعية / دير البلح:مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٥/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 . شارع صالح الدين–املنطقة الصناعية /  دير البلح–غزة  :الوكيل للتبليغ
 

  ).٢٥( يف الصنف ) ٩٧٢٨(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٢٥( كافة اخلدمات املتضمنة بالفئة : بشأن
  Puma AG. Rudolf Dassler Sport : باسم

 Wurzburger Strasse D -91074 Herzogenaurach, Federal ,13 :  الرئيسـي مركزهـا 
Republic of Germany 

  .م٢٨/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 ).4037 (-)٤٠٥٤(سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص ب : الوكيل للتبليغ

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٤٤

  ).٣٢( يف الصنف ) ٩٧٣٣(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 ومسحوق الفواكه وحبيبات املصـنوع      هوخصوصاً فواك  ) ٣٢( كافة املنتجات املشمولة بالصنف     : بشأن

 ه وعصري الشلغم وعصري الفواكهمن الفواك
 .اس. أ . جيدا تيس . ناك. التون قايا انس/ الشركة التركية  : باسم

 . تركيا– جازيانتيب ١٤ رقم ٤٠جازمييهتار باسو بلف كاليون ايس مريتزي موت  : يسيمركزها الرئ
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٠٤/١٢/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

ALTUNSA   التون سا 
 

 . غزة-)٥٠٥(شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب  :الوكيل للتبليغ
 

  ).٩( يف الصنف ) ٩٧٣٦(م طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رق
  )٩ ( إخل يف الصنف.. معدات الكمبيوتر، أجهزة الكمبريتر، معدات معاجلة البيانات: بشأن
 Intel Corporation : باسم

 ,Mission College Boulevard Santa Clara, California, 95052 2200 : مركزها الرئيسي
U.S.A. 

 ارةالصناعة والتج:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٩/١٢/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

VIIV 
 
 

 ).4037 (-)٤٠٥٤(سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص ب : الوكيل للتبليغ
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٤٥

  ).٩(يف الصنف ) ٩٧٣٧(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٩ (إخل يف الصنف  .. معدات الكمبيوتر، أجهزة الكمبيوتر، معدات معاجلة البيانات: بشأن
 Intel Corporation : باسم

 ,Mission College Boulevard Santa Clara, California, 95052 2200 : مركزها الرئيسي
U.S.A. 

  .م٩/١٢/٢٠٠٤: قدم الطلب
 
 

INTEL VIIV  
 
 

 ).4037 (-)٤٠٥٤(سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص ب : الوكيل للتبليغ
 

  ).٩( يف الصنف ) ٩٧٣٨(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٩( إخل يف الصنف .. معدات الكمبيوتر، أجهزة الكمبريتر، معدات معاجلة البيانات: بشأن
 Intel Corporation : باسم

 ,Mission College Boulevard Santa Clara, California, 95052 2200 : مركزها الرئيسي
U.S.A. 

  .م٩/١٢/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

INTEL INSIDE VIIV 
 
 

 ).4037 (-)٤٠٥٤(سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص ب : الوكيل للتبليغ
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٤٦

  ).٣٠( يف الصنف ) ٩٧٤٠(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 حلوى علكة بنوعيها وغريها من املنتجات املتضمنة ، بدائل السكر يف منتجات املخابر: بشأن

  )٣٠ ( بالصنف
 Cumberland Packing Corp : باسم

 Cumberland Street Brooklyn, New York 11205 U.S.A 2 : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٩/١٢/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

 
 

 .١١٦٣ غزة ص ب – شارع مجال عبد الناصر ١٦٧ – أبو غزالة مكتب احملامي توفيق : الوكيل للتبليغ
 

  ).٣( يف الصنف ) ٩٧٤٧(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣ ( املنتجات املشمولة بالصنفكافة : بشأن
 .عبد الرمحن حممد على بانافع : باسم

 ٤١٢٨ عدن ص ب –اليمن  : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١٤/١٢/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 .غزة) ٥٠٥(شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب : الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٤٧

  ).٩( يف الصنف ) ٩٧٥٠(جيل عالمة جتارية حتت رقم طلب تس
  )٩ ( بالصنف املتضمنة املنتجاتكافة : بشأن
 قناة اجلزيرة الرياضية : باسم

  ٢٣٢٣١ الدوحة ص ب –قطر  : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١٩/١٢/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 . غزة-)٥٠٥(ة للملكية الفكرية ص ب شركة أبو غزال: الوكيل للتبليغ

 

  ).١٦( يف الصنف ) ٩٧٥١(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١٦( كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 قناة اجلزيرة الرياضية : باسم

  ٢٣٢٣١ الدوحة ص ب –قطر  : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١٩/١٢/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 . غزة-)٥٠٥(شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب : الوكيل للتبليغ



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٤٨

  ).٣٥( يف الصنف ) ٩٧٥٢(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣٥( كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 قناة اجلزيرة الرياضية : باسم

  ٢٣٢٣١ الدوحة ص ب –قطر  : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١٩/١٢/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 . غزة-)٥٠٥(شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب  :الوكيل للتبليغ

 

  ).٣٨( يف الصنف ) ٩٧٥٣(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣٨( كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 قناة اجلزيرة الرياضية : باسم

  ٢٣٢٣١ الدوحة ص ب –قطر  : لرئيسيمركزها ا
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١٩/١٢/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 . غزة-)٥٠٥(شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب : الوكيل للتبليغ

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٤٩

  ).٤١( يف الصنف ) ٩٧٥٤(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٤١ (كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 قناة اجلزيرة الرياضية : باسم

  ٢٣٢٣١ الدوحة ص ب –قطر  : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١٩/١٢/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 . غزة-)٥٠٥(شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب  :الوكيل للتبليغ

 

  ).٩( يف الصنف ) ٩٧٥٥(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٩ ( بالصنف املتضمنة املنتجاتكافة : بشأن
 The Cartoon Network LP LLLP : باسم

 Techwood Drive NW, Atlanta, Georgia 30316 USA 1050 : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١٩/١٢/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

ADULT SWIM 
 
 

 . غزة-)٥٠٥(الة للملكية الفكرية ص ب شركة أبو غز: الوكيل للتبليغ
 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٥٠

  ).١٦( يف الصنف ) ٩٧٥٦(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١٦( كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 The Cartoon Network LP LLLP : باسم

 Techwood Drive NW, Atlanta, Georgia 30316 USA 1050 : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  بصفة عملهىالذي يتعاط
  .م١٩/١٢/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

ADULT SWIM 
 
 

 . غزة-)٥٠٥(شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب : الوكيل للتبليغ
 

  ).٢٥( يف الصنف ) ٩٧٥٧(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٢٥( كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 The Cartoon Network LP LLLP : باسم

 Techwood Drive NW, Atlanta, Georgia 30316 USA 1050 : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١٩/١٢/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

ADULT SWIM 
 
 

 . غزة-)٥٠٥(شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب : الوكيل للتبليغ
 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٥١

  ).٢٨(  الصنف يف) ٩٧٥٨(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٢٨( كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 The Cartoon Network LP LLLP : باسم

 Techwood Drive NW, Atlanta, Georgia 30316 USA 1050 : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١٩/١٢/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

ADULT SWIM 
 
 

 . غزة-)٥٠٥(شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب  :الوكيل للتبليغ
 

  ).٣٥( يف الصنف ) ٩٧٥٩(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣٥( كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 The Cartoon Network LP LLLP : باسم

 Techwood Drive NW, Atlanta, Georgia 30316 USA 1050 : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىتعاطالذي ي

  .م١٩/١٢/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

ADULT SWIM 
 
 

 . غزة-)٥٠٥(شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب : الوكيل للتبليغ
 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٥٢

  ).٣٨( يف الصنف ) ٩٧٦٠(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣٨( كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 The Cartoon Network LP LLLP : باسم

 Techwood Drive NW, Atlanta, Georgia 30316 USA 1050 : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١٩/١٢/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

ADULT SWIM 
 
 

 .غزة) ٥٠٥(شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب  :الوكيل للتبليغ
 

  ).٤١( يف الصنف ) ٩٧٦١(م طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رق
  )٤١( كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 The Cartoon Network LP LLLP : باسم

 Techwood Drive NW, Atlanta, Georgia 30316 USA 1050 : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١٩/١٢/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

ADULT SWIM 
 
 

 .غزة) ٥٠٥(شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب : ل للتبليغالوكي
 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٥٣

  ).٤٢( يف الصنف ) ٩٧٦٢(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٤٢( كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 The Cartoon Network LP LLLP : باسم

 Techwood Drive NW, Atlanta, Georgia 30316 USA 1050 : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١٩/١٢/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

ADULT SWIM 
 
 

 .غزة) ٥٠٥(شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب  :الوكيل للتبليغ
 

  ).٤٣( يف الصنف ) ٩٧٦٣(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٤٣( غريها من املنتجات املتضمنة بالصنفخدمات املطاعم و، خدمات توفري األطعمة واملشروبات: بشأن
 شركة احلاج حممود حبيبة وأوالده : باسم

  األردن- عمان – الوحدات –شارع مادبا  : مركزها الرئيسي
 التجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٠/١٢/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 .١١٢١ ش اجلالء ص ب –مسعد زملط غزة / مكتب احملامي :الوكيل للتبليغ
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٥٤

  ).٣( يف الصنف ) ٩٧٦٤(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣( الصنف ب كافة املنتجات املتضمنة: بشأن
 خريي غامن محد املصري : باسم

  صيدلية الفارايب– ش أمحد عبد العزيز –خانيونس  : مركزها الرئيسي
 التجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٧/١٢/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 . صيدلية الفارايب غزة– ش أمحد عبد العزيز –خانيونس  : لتبليغالوكيل ل
 

  ).٥( يف الصنف ) ٩٧٦٥(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٥( كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 خريي غامن محد املصري : باسم

  صيدلية الفارايب– ش أمحد عبد العزيز –خانيونس  : مركزها الرئيسي
 التجارة:  عمله بصفةىاطالذي يتع

  .م٢٧/١٢/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

 
 

 . صيدلية الفارايب غزة– ش أمحد عبد العزيز –خانيونس  : الوكيل للتبليغ
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٥٥

  ).٤( يف الصنف ) ٩٧٦٦(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٤( كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 خريي غامن محد املصري : باسم

  صيدلية الفارايب– ش أمحد عبد العزيز –خانيونس  : ئيسيمركزها الر
 التجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٧/١٢/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 . صيدلية الفارايب غزة– ش أمحد عبد العزيز –خانيونس  : الوكيل للتبليغ
 

  ).١٠( يف الصنف ) ٩٧٦٧(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١٠( املتضمنة بالصنف كافة املنتجات : بشأن
 خريي غامن محد املصري : باسم

  صيدلية الفارايب– ش أمحد عبد العزيز –خانيونس  : مركزها الرئيسي
 التجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
 .م٢٧/١٢/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 . صيدلية الفارايب غزة– ش أمحد عبد العزيز –خانيونس  : الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٥٦

  ).١١( يف الصنف ) ٩٧٦٨( جتارية حتت رقم طلب تسجيل عالمة
  )١١( كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 خريي غامن محد املصري : باسم

  صيدلية الفارايب– ش أمحد عبد العزيز –خانيونس  : مركزها الرئيسي
 التجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٧/١٢/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 . صيدلية الفارايب غزة– ش أمحد عبد العزيز –س خانيون : الوكيل للتبليغ
 

  ).١٨( يف الصنف ) ٩٧٦٩(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١٨( كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 خريي غامن محد املصري : باسم

  صيدلية الفارايب– ش أمحد عبد العزيز –خانيونس  : مركزها الرئيسي
 التجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٧/١٢/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 . صيدلية الفارايب غزة– ش أمحد عبد العزيز –خانيونس  : الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٥٧

  ).٢١( يف الصنف ) ٩٧٧٠(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٢١( كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 خريي غامن محد املصري : باسم

  صيدلية الفارايب– ش أمحد عبد العزيز –س خانيون : مركزها الرئيسي
 التجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٧/١٢/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 . صيدلية الفارايب غزة– ش أمحد عبد العزيز –خانيونس  : الوكيل للتبليغ
 

  ).٢٨( يف الصنف ) ٩٧٧١(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٢٨( نف كافة املنتجات املتضمنة بالص: بشأن
 خريي غامن محد املصري : باسم

  صيدلية الفارايب– ش أمحد عبد العزيز –خانيونس  : مركزها الرئيسي
 التجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٧/١٢/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 . صيدلية الفارايب غزة– ش أمحد عبد العزيز –خانيونس  : الوكيل للتبليغ
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٥٨

  ).٤٢( يف الصنف ) ٩٧٧٢( رقم طلب تسجيل عالمة جتارية حتت
  )٤٢( كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 خريي غامن محد املصري : باسم

  صيدلية الفارايب– ش أمحد عبد العزيز –خانيونس  : مركزها الرئيسي
 التجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٧/١٢/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 . صيدلية الفارايب غزة–عبد العزيز  ش أمحد –خانيونس  : الوكيل للتبليغ
 

  ).٣٤( يف الصنف ) ٩٧٧٣(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣٤ ( مجيع البضائع املشمولة يف الصنف: بشأن
 Commonwealth Brands, Inc : باسم

 .Lapsley Iane, Bowling Green, Kentucky 42102, U.S.A 2200 : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  بصفة عملهىالذي يتعاط
  .م٢٧/١٢/٢٠٠٤: قدم الطلب

USA 
GOLD 

 
 

 شارع عمر املختار جبوار منتـزه  – الرمال –شرحبيل يوسف الزعيم غزة / مكتب احملامي : الوكيل للتبليغ
 ٢٨٢٠٤٤٥ت ) ١١٥٣. (ب. البلدية ص 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٥٩

  ).٣٤( يف الصنف ) ٩٧٧٤(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣٤( بضائع املشمولة يف الصنف مجيع ال: بشأن
 Commonwealth Brands, Inc : باسم

 .Lapsley Iane, Bowling Green, Kentucky 42102, U.S.A 2200 : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٧/١٢/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

SONOMA
 

 

 شارع عمر املختار جبوار منتـزه  – الرمال –الزعيم غزة شرحبيل يوسف / مكتب احملامي : الوكيل للتبليغ
 ٢٨٢٠٤٤٥ت ) ١١٥٣. (ب. البلدية ص 

 

  ).٥( يف الصنف ) ٩٧٧٥(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٥ ( مستحضرات صيدالنية لالستعمال اآلدمي املشمولة بالصنف: بشأن
  ,Grunethal GmbH : باسم

 Zieglerstrasse 6,D- 52078 Aachen, Germany: مركزها الرئيسي
  الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٧/١٢/٢٠٠٤: قدم الطلب

 

VERSATIS
 

 
  غـزة   -لناصـر ا شـارع مجـال عبـد        ٢٤٠/ ٢٠٩-توفيق أبو غزالة    / مكتب احملامي : الوكيل للتبليغ 

 ١١٦٣ص ب 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٦٠

  ).٩( يف الصنف ) ٩٧٧٦(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٩(  يف الصنف املشمولةمجيع البضائع : نبشأ
/  شـارع الوحـدة ت  –شركة ضبان للتجارة العامة والصناعة املسامهة اخلصوصـية احملـدودة    : باسم

٢٨٠٥٨٦٦ 
 ٢٨٠٥٨٦٦/ شارع الوحدة ت : مركزها الرئيسي

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٧/١٢/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
  شـارع الوحـدة  –شركة ضبان للتجارة العامة والصناعة املسامهة اخلصوصية احملـدودة   :غعنواين للتبلي

 ٢٨٠٥٨٦٦/ ت

  ).١١( يف الصنف ) ٩٧٧٧(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١١( مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
ـ –شركة ضبان للتجارة العامة والصناعة املسامهة اخلصوصـية احملـدودة    : باسم / ارع الوحـدة ت  ش

٢٨٠٥٨٦٦ 
 ٢٨٠٥٨٦٦/ شارع الوحدة ت : مركزها الرئيسي

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٧/١٢/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
  شـارع الوحـدة  –شركة ضبان للتجارة العامة والصناعة املسامهة اخلصوصية احملـدودة   :غعنواين للتبلي

 ٢٨٠٥٨٦٦/ ت



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٦١

  ).٣٠( يف الصنف ) ٩٧٨٠(ت رقم طلب تسجيل عالمة جتارية حت
  )٣٠ ( كل ما يشمله الصنف: بشأن
 FERRERO S.P.A : باسم

  piazzale pietro ferrero 1, 12051 alba, Cuneo, Italy : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٩/١٢/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

KINDER DELICE 
 
 

 .غزة ) ٥٠٥( أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب شركة  :الوكيل للتبليغ
 

  ).٥( يف الصنف ) ٩٧٨١(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .مستحضرات ابادة احلشرات الطفيلية والفطريات واألعشاب واحلشرات: بشأن
 syngenta participations AG (a Swiss corporation) : باسم

  schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 

ALTO وـأَلْت  
 

 . غزة– ) ١٠٧( ص ب  - غزة – مكتب نعيم جورج الصايغ وشركاه :الوكيل للتبليغ
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٦٢

  ).٢٩( يف الصنف ) ٩٧٨٣(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٢٩( الصنف ب  املتضمنةكافة املنتجات: بشأن
 .NewBoy Co : باسم

 P.O. Box 61177, LOB 16-408, Jebel Ali, Free Zone, Dubai, U.A.E : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٣/١/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

 . غزة٥٠٥شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب : الوكيل للتبليغ
 

  ).٣( يف الصنف ) ٩٧٨٤(يل عالمة جتارية حتت رقم طلب تسج
  )٣(  بالصنف مجيع البضائع املشمولة يف: بشأن
 .KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA VE SANA YYI TICARET A.S : باسم

 Ayazaga Mahallesi Eski Buyukdere Caddesi Oycan Plaza No. 15 : مركزها الرئيسي
Sisli Istanbul Turkey. 

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىاطالذي يتع
  .م٤/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 

 . غزة٥٠٥شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب : الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٦٣

  ).٣( يف الصنف ) ٩٧٨٥(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣(  بالصنف مجيع البضائع املشمولة يف: بشأن
 .KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA VE SANA YYI TICARET A.S : باسم

 Ayazaga Mahallesi Eski Buyukdere Caddesi Oycan Plaza No. 15 : مركزها الرئيسي
Sisli Istanbul Turkey. 

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٤/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

XO 
ALIX AVIEN 

CHARISMATIC 
 

 . غزة٥٠٥شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب  :الوكيل للتبليغ
 

  ).٣( يف الصنف ) ٩٧٨٦(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣( مجيع البضائع املشمولة يف بالصنف : بشأن
 .KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA VE SANA YYI TICARET A.S : باسم

 Ayazaga Mahallesi Eski Buyukdere Caddesi Oycan Plaza No. 15 : مركزها الرئيسي
Sisli Istanbul Turkey. 

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٤/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

XO 
ALIX AVIEN 

CHARISMATIC 
 . غزة٥٠٥شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب : الوكيل للتبليغ

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٦٤

  ).٣( يف الصنف ) ٩٧٨٧(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣( يع البضائع املشمولة يف بالصنف مج: بشأن
 .KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA VE SANA YYI TICARET A.S : باسم

 Ayazaga Mahallesi Eski Buyukdere Caddesi Oycan Plaza No. 15 : مركزها الرئيسي
Sisli Istanbul Turkey. 

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٤/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

XO 
ALIX AVIEN 

CHARISMATIC 
 

 . غزة٥٠٥شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب : الوكيل للتبليغ
 

  ).٣( يف الصنف ) ٩٧٨٨(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣( مجيع البضائع املشمولة يف بالصنف : بشأن
 .KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA VE SANA YYI TICARET A.S : باسم

 Ayazaga Mahallesi Eski Buyukdere Caddesi Oycan Plaza No. 15 : يمركزها الرئيس
Sisli Istanbul Turkey. 

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٤/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

Alix Avien La Vie 
 
 

 . غزة٥٠٥شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب : الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٦٥

  ).٣( يف الصنف ) ٩٧٨٩(ت رقم طلب تسجيل عالمة جتارية حت
  )٣( مجيع البضائع املشمولة يف بالصنف : بشأن
 .KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA VE SANA YYI TICARET A.S : باسم

 Ayazaga Mahallesi Eski Buyukdere Caddesi Oycan Plaza No. 15 : مركزها الرئيسي
Sisli Istanbul Turkey. 

 صناعة والتجارةال:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٤/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
ALIX AVIEN IDOL 

 
 

 . غزة٥٠٥شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب : الوكيل للتبليغ
 

  ).٣( يف الصنف ) ٩٧٩٠(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣( مجيع البضائع املشمولة يف بالصنف : بشأن
 .KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA VE SANA YYI TICARET A.S : باسم

 Ayazaga Mahallesi Eski Buyukdere Caddesi Oycan Plaza No. 15 : مركزها الرئيسي
Sisli Istanbul Turkey. 

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٤/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

ALIX AVIEN D E E P 
 
 

 . غزة٥٠٥شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب  :الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٦٦

  ).٣( يف الصنف ) ٩٧٩١(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  وحتديداً صابون تواليت )٣ ( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة: بشأن
 .م.م.شما للصابون واملنظفات  شركة ار: باسم

 . مصر، القاهرة، مصر اجلديد،  شارع الثورة٥٢ : مركزها الرئيسي
 ة والتجارةالصناع:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٥/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

JOY جوي 
 

 . غزة٥٠٥شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب  :الوكيل للتبليغ
 

  ).٣( يف الصنف ) ٩٧٩٢(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 وحتديداً صابون تواليت ) ٣( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 .م. م. ت شما للصابون واملنظفا شركة ار: باسم

 . مصر، القاهرة، مصر اجلديد،  شارع الثورة٥٢ : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
 .م٥/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

RINBO رينبو 
 
 

 . غزة٥٠٥شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب  :الوكيل للتبليغ
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٦٧

  ).٣٦(  يف الصنف) ٩٧٩٣(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 وحتديداً صابون تواليت ) ٣٦( كافة اخلدمات املتضمنة بالفئة : بشأن
 .جمموعة عودة سرادرا. ل.م.بنك عودة ش: باسم

 .  لبنان- بريوت- باب اديس–مبىن عودة بالزا  : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
 .م١٠/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

 
 

 . غزة٥٠٥شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب : الوكيل للتبليغ
 

  ).٥( يف الصنف ) ٩٧٩٤(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .مستحضرات ابادة احلشرات الطفيلية والفطريات واألعشاب واحلشرات: بشأن
 syngenta participations AG (a Swiss corporation) : باسم

  schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١١/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

REMILTINE رمييلتاين 
 

 .غزة ) ١٠٧(  ص ب - غزة –مكتب نعيم جورج الصايغ وشركاه  :الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٦٨

  ).٥( يف الصنف ) ٩٧٩٥(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .ت ابادة احلشرات الطفيلية والفطريات واألعشاب واحلشراتمستحضرا: بشأن
 syngenta participations AG (a Swiss corporation) : باسم

  schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١١/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

PEPITE بيبايت 
 
 

 .غزة ) ١٠٧(  ص ب - غزة –مكتب نعيم جورج الصايغ وشركاه  :لوكيل للتبليغا
 

  ).٥( يف الصنف ) ٩٧٩٦(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .مستحضرات ابادة احلشرات الطفيلية والفطريات واألعشاب واحلشرات: بشأن
 syngenta participations AG (a Swiss corporation) : باسم

  schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND : رئيسيمركزها ال
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١١/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

GESAGARD جيساجارد 
 
 

 .غزة ) ١٠٧(  ص ب - غزة –مكتب نعيم جورج الصايغ وشركاه  :الوكيل للتبليغ
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٦٩

  ).٥( نف يف الص) ٩٧٩٧(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .مستحضرات ابادة احلشرات الطفيلية والفطريات واألعشاب واحلشرات: بشأن
 syngenta participations AG (a Swiss corporation) : باسم

  schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١١/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

POLO وـبول  
 
 

 .غزة ) ١٠٧(  ص ب - غزة –مكتب نعيم جورج الصايغ وشركاه  :الوكيل للتبليغ
 

  ).١( يف الصنف ) ٩٧٩٨(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .املواد الكيماوية املستعملة يف الزراعة والبستنة واحلرجة ومستحضرات معاجلة البذور: بشأن
 syngenta participations AG (a Swiss corporation) : باسم

  schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١١/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

INSEGAR إنسيجار 
 
 

  ) .١٠٧(  ص ب - غزة –مكتب نعيم جورج الصايغ وشركاه  :الوكيل للتبليغ
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٧٠

  ).٥( يف الصنف ) ٩٩٧٩(عالمة جتارية حتت رقم طلب تسجيل 
 .مستحضرات ابادة احلشرات الطفيلية والفطريات واألعشاب واحلشرات: بشأن
 syngenta participations AG (a Swiss corporation) : باسم

  schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND : مركزها الرئيسي
 صناعة والتجارةال:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١١/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

INSEGAR إنسيجار 
 
 

 .غزة ) ١٠٧(  ص ب - غزة –مكتب نعيم جورج الصايغ وشركاه  :الوكيل للتبليغ
 

  ).١( يف الصنف ) ٩٨٠٠(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .اجلة البذوراملواد الكيماوية املستعملة يف الزراعة والبستنة واحلرجة ومستحضرات مع: بشأن
 Syngenta pa Limited (a British corporation) : باسم

 Syngenta European Regional Centre, Priestley Road, Surrey : مركزهـا الرئيسـي  
Research Park, Guildford, Surrey GU2 7YH, UNITED KlNGDOM. 

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١١/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

KUNG FU كونج فو 
 
 

 . )١٠٧(  ص ب - غزة –مكتب نعيم جورج الصايغ وشركاه  :الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٧١

  ).٥( يف الصنف ) ٩٨٠١(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .مستحضرات ابادة احلشرات الطفيلية والفطريات واألعشاب واحلشرات: بشأن
 syngenta participations AG (a Swiss corporation) : باسم

  schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١١/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

KUNG FU كونج فو 
 
 

 . غزة )١٠٧(  ص ب - غزة –مكتب نعيم جورج الصايغ وشركاه  :الوكيل للتبليغ
 

  ).٥( يف الصنف ) ٩٨٠٢( رقم طلب تسجيل عالمة جتارية حتت
املستحضرات الصيدلية والبيطرية واملنتجات الصيدلية لتشخيص األمراض وغريها مـن املنتجـات            : بشأن

 ).٥(املشمولة بالصنف 
 Roche Diagnostics GmbH (a German corporation) : باسم

  .sandhofer strasse 116, D-68305 Mannheim, Germany : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١١/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

ACCU-CHEK  
 
 

  ).١٠٧(  ص ب - غزة –مكتب نعيم جورج الصايغ وشركاه  :الوكيل للتبليغ
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٧٢

  ).١٠( يف الصنف ) ٩٨٠٣(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
واجلراحية وغريها مـن املنتجـات املتضـمنة         أجهزة القياس والوسائل واألجهزة لألغراض الطبية       : بشأن

 ).٥(بالصنف 
 Roche Diagnostics GmbH (a German corporation) : باسم

  .sandhofer strasse 116, D-68305 Mannheim, Germany : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١١/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

ACCU-CHEK  
 
 

  ).١٠٧(  ص ب - غزة –مكتب نعيم جورج الصايغ وشركاه  : للتبليغالوكيل
 

  ).٣٤( يف الصنف ) ٩٨٠٦(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .السجائر والتبغ ومنتجات التبغ وأدوات املدخنني والوالعات وعيدان الثقاب: بشأن
 ,.British American Tobacco (Brands) Inc : باسم

 Foulk Road, Wilmington, Delaware 19803, United States of 130 : مركزها الرئيسي
America  
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١٢/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

The Right Choice 
 

  ).١٠٧(  ص ب : غزة-مكتب نعيم جورج الصايغ وشركاه :الوكيل للتبليغ
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٧٣

  ).٣٤(  يف الصنف )٩٨٠٧(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .السجائر والتبغ ومنتجات التبغ وأدوات املدخنني والوالعات وعيدان الثقاب: بشأن
 ,.British American Tobacco (Brands) Inc : باسم

 Foulk Road, Wilmington, Delaware 19803, United States of 130 : مركزها الرئيسي
America  
 عة والتجارةالصنا:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١٢/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 

  ).١٠٧( ص ب :  غزة-مكتب نعيم جورج الصايغ وشركاه :الوكيل للتبليغ
 

  ).٣( يف الصنف ) ٩٨٠٨(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .عطور وأدوات التجميل: بشأن
 شركة معامل سوان للعطور وأدوات التجميل : باسم

  شارع القنال –مال  الر–غزة  : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١٢/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

Italian Cosmetics 
 

 .شركة معامل سوان للعطور وأدوات التجميل :الوكيل للتبليغ
 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٧٤

  ).٤٢( يف الصنف ) ٩٨٠٩(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 ).٤٢(كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 SUPERSTATION, INC : باسم

 ,One CNN Center, City of Atlanta, State of Georgia 30303 : مركزهـا الرئيسـي  
United states of America.  

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١٣/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

 
 

 .غزة ) ٥٠٥( ص ب : أبو غزالة للملكية الفكرية :الوكيل للتبليغ
 

  ).٤١( يف الصنف ) ٩٨١٠(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 ).٤١(كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 SUPERSTATION, INC : باسم

 ,One CNN Center, City of Atlanta, State of Georgia 30303 : مركزهـا الرئيسـي  
United states of America.  

 لتجارةالصناعة وا:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١٣/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
  ).٥٠٥(  ص ب -غزة :  شركة أبو غزالة للملكية الفكرية :الوكيل للتبليغ

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٧٥

  ).٣٥( يف الصنف ) ٩٨١٢(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 ).٣٥(كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 SUPERSTATION, INC : باسم

 ,One CNN Center, City of Atlanta, State of Georgia 30303 : مركزهـا الرئيسـي  
United states of America.  

 الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة
  .م١٣/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 

  ).٥٠٥(   ص ب -غزة  : مكتب أبو غزالة للملكية الفكرية :الوكيل للتبليغ
 

 ). ٥(يف الصنف ) ٩٨١٣(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 )٥(مجيعها مشمولة يف الصنف ، مستحضر هرموين، عالج ومستحضرات صيدالنية لالستخدام االدمي: بشأن

 N. V. Organon : باسم
  .Kloostersraat 6, 5349 A B Oss. The Netherlands : مركزها الرئيسي

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١٣/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

ANDROXON 
 
 

 ١١٦٣: ب.ص:  شارع مجال عبد الناصر غزة٢٠٩/٢٤٠احملامي توفيق أبو غزالة  :الوكيل للتبليغ
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٧٦

  ).٥(يف الصنف ) ٩٨١٤(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 )٥(مجيعها مشمولة يف الصنف ، حبوب منع احلمل، عالج ومستحضرات صيدالنية لالستخدام االدمي: بشأن

 N. V. Organon : باسم
  .Kloostersraat 6, 5349 A B Oss. The Netherlands : ا الرئيسيمركزه

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١٣/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

MICRODLOL 
 
 

 ١١٦٣: ب.ص:  شارع مجال عبد الناصر غزة٢٠٩/٢٤٠احملامي توفيق أبو غزالة  :الوكيل للتبليغ
 

  ).١١( يف الصنف ) ٩٨١٦(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .األجهزة الكهربائية: بشأن
 .شركة أضواء البشري لألدوات الكهربائية : باسم

  شارع الشهداء–الرمال : غزة  : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
 .م١٦/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 

 . شارع الشهداء–الرمال : غزة  :الوكيل للتبليغ
 

 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٧٧

  ).٣( يف الصنف ) ٩٨١٧(تسجيل عالمة جتارية حتت رقم طلب 
 ) ٣( بالصنف  يفإخل .. ماء الزينة ، كولونيا، العطور، صابون التواليت: بشأن
 Parfums Christian Dior : باسم

 avenue Hoche – 75008 Paris France 33 : مركزها الرئيسي
  .م١٧/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

TOUTL'AMOUR DE 
DIOR 

 
 
 ).٤٠٣٧ (–) ٤٠٥٤( ص ب –ل .م.سابا وشركاهم للملكية الفكرية ش :لوكيل للتبليغا

 

  ).٣٠( يف الصنف ) ٩٨١٥(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 ) ٣٠ ( فئةكافة املنتجات املتضمنة بال: بشأن
 شركة مطاحن اإلميان املسامهة اخلصوصية احملدودة  : باسم

  شارع صالح الدين – النصريات: غزة : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١٥/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
  شارع صالح الدين–النصريات : غزة :الوكيل للتبليغ



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٧٨

  ).٩( يف الصنف ) ٩٨١٨(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 )٩( إخل يف الصنف.. املوصالتأشباه، معدات الكمبيوتر، أجهزة الكمبيوتر، معدات معاجلة البيانات: بشأن
 Intel Corporation : باسم

-Mission College Boulevard Santa Clara, California, 95052 2200 : مركزها الرئيسي
8119, United States of America (USA). 

  .م١٧/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 .)٤٠٣٧ (–) ٤٠٥٤( ص ب –ل .م.سابا وشركاهم للملكية الفكرية ش :الوكيل للتبليغ

 

  ).٥( يف الصنف ) ٩٨١٩(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 )٥( الصنفب كافة املنتجات املتضمنة: بشأن
 Glaxo Group Limited (a British corporation) : باسم

 Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex : مركزها الرئيسي
UB6 0NN, United Kingdom. 

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٤/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

ALTARGO 
 
 

 )١٠٧(ب .ص:  غزة–مكتب نعيم جورج الصايغ وشركاه  :الوكيل للتبليغ
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٧٩

  ).٥( يف الصنف ) ٩٨٢٠(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 )٥( كافة املنتجات املتضمنة بالصنف: بشأن
 Glaxo Group Limited (a British corporation) : باسم

 Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex : مركزها الرئيسي
UB6 0NN, United Kingdom. 

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٤/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

CIMTOPEX 
 
 

 )١٠٧(ب .ص:  غزة–ه مكتب نعيم جورج الصايغ وشركا :الوكيل للتبليغ
 

  ).٥( يف الصنف ) ٩٨٢١(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  . املستحضرات الصيدلية لالستعمال اآلدمي: بشأن
 Glaxo Group Limited (a British corporation) : باسم

 Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex : مركزها الرئيسي
UB6 0NN, United Kingdom. 

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٤/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

CUBRAXIS 
 
 

 )١٠٧(ب .ص:  غزة–مكتب نعيم جورج الصايغ وشركاه  :الوكيل للتبليغ
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

١٨٠

  ).٥( يف الصنف ) ٩٨٢٢(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  . املستحضرات الصيدلية لالستعمال اآلدمي: بشأن

 Glaxo Group Limited (a British corporation) : اسمب

 Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex : مركزها الرئيسي
UB6 0NN, United Kingdom. 

 الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة
  .م٢٤/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

PLEXTOPIA 
 
 

 )١٠٧(ب .ص:  غزة–ورج الصايغ وشركاه مكتب نعيم ج :الوكيل للتبليغ
 

  ).٥( يف الصنف ) ٩٨٢٣(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  . املستحضرات الصيدلية لالستعمال اآلدمي: بشأن
 Glaxo Group Limited (a British corporation) : باسم

 Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex : مركزها الرئيسي
UB6 0NN, United Kingdom. 

 الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة
  .م٢٤/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

ZATOPIA 
 
 

 )١٠٧(ب .ص:  غزة–مكتب نعيم جورج الصايغ وشركاه  :الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب لسطينيةالوقائع الف ٣٦عدد خاص 
 

 

١٨١

  ).٣( يف الصنف ) ٩٨٢٦(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣ ( الفئةبكافة اخلدمات املتضمنة : بشأن
  .KHLLOREDA, S.A : باسم

 P.L. Can castells P ode la ribera 111, 08420 Canovelles : مركزهـا الرئيسـي  
(Barcelona) Spain 

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٦/١١/٢٠٠٥: طلبقدم ال

 

KH 
 

 )٥٠٥(ب . ص–غزة .  شركة أبو غزالة للملكية الفكرية: الوكيل للتبليغ
 

  ).٥( يف الصنف ) ٩٨٢٧(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٥( الفئة بكافة اخلدمات املتضمنة : بشأن
  .KHLLOREDA, S.A : باسم

 P.L. Can ncastells P ode la ribera 111, 08420 Canovelles : مركزهـا الرئيسـي  
(Barcelona) Spain 

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٦/١١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

KH 
 

 )٥٠٥(ب . ص–غزة .  شركة أبو غزالة للملكية الفكرية :الوكيل للتبليغ
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب لسطينيةالوقائع الف ٣٦عدد خاص 
 

 

١٨٢

  ).٣( يف الصنف ) ٩٨٢٩(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣ ( الفئةب املتضمنة كافة املنتجات: بشأن
 .م.خ. شركة معامل سوان للعطور م : باسم

  شارع القنال –غزة الرمال  : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٩/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

AMOR 
 
 

 . شارع القنال– الرمال – غزة :الوكيل للتبليغ
 

  ).٣٨(يف الصنف ) ٩٨٣٠(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣٨ (الفئةبكافة املنتجات املتضمنة : بشأن
 .SUPERSTATION, INC : باسم

 ,One CNN Center, City of Atlanta, State of Geoorgia 30303 : مركزهـا الرئيسـي  
United States of America 

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٩/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

TBS VERY FUNNY 
 
 

 ).٥٠٥(ب .ص  -غزة .  للملكية الفكرية شركة أبو غزالة: الوكيل للتبليغ
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب لسطينيةالوقائع الف ٣٦عدد خاص 
 

 

١٨٣

  ).٤١( يف الصنف ) ٩٨٣١(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٤١(الفئة بكافة املنتجات املتضمنة : بشأن
 .SUPERSTATION, INC : باسم

 ,One CNN Center, City of Atlanta, State of Geoorgia 30303 : مركزهـا الرئيسـي  
United States of America 

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٩/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

TBS VERY FUNNY 
 
 

 ).٥٠٥(ب . ص -غزة . شركة أبو غزالة للملكية الفكرية  :الوكيل للتبليغ
 

  ).٣٥( يف الصنف ) ٩٨٣٢(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣٥(الفئة بكافة املنتجات املتضمنة : أنبش
 .SUPERSTATION, INC : باسم

 ,One CNN Center, City of Atlanta, State of Geoorgia 30303 : مركزهـا الرئيسـي  
United States of America 

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٩/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

TBS VERY FUNNY 
 
 

 ).٥٠٥(ب . ص -غزة . شركة أبو غزالة للملكية الفكرية : لتبليغالوكيل ل
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب لسطينيةالوقائع الف ٣٦عدد خاص 
 

 

١٨٤

  ).٤٢( يف الصنف ) ٩٨٣٣(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٤٢(لفئة باكافة املنتجات املتضمنة : بشأن
 .SUPERSTATION, INC : باسم

 ,One CNN Center, City of Atlanta, State of Geoorgia 30303 : مركزهـا الرئيسـي  
United States of America 

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٩/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

TBS VERY FUNNY 
 
 

 ).٥٠٥(ب . ص -غزة . شركة أبو غزالة للملكية الفكرية : الوكيل للتبليغ
 

  ).٣( يف الصنف ) ٩٨٣٥(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣ ( الفئةبمنة  املتضاملنتجاتكافة : بشأن
 جالل سامل جربيل : باسم

  . جبوار كريستال عصفور سابقاً–شارع النصر : غزة : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٣١/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 . جبوار كريستال عصفور سابقا–شارع النصر : غزة: الوكيل للتبليغ



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب لسطينيةالوقائع الف ٣٦عدد خاص 
 

 

١٨٥

  ).٣( يف الصنف ) ٩٨٣٦(ت رقم طلب تسجيل عالمة جتارية حت
  )٣( الفئة بكافة املنتجات املتضمنة : بشأن
 جالل سامل جربيل : باسم

 .  جبوار كريستال عصفور سابقاً–شارع النصر : غزة : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٣١/١/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

Capdor
 
 

 . جبوار كريستال عصفور سابقا–رع النصر شا: غزة: الوكيل للتبليغ
 

  ).٥( يف الصنف ) ٩٨٣٧(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٥ ( بالصنف املتضمنة املنتجاتكافة : بشأن
 AMGEN INC : باسم

ــا الرئيســي  ,ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS : مركزه
CALIFORNIA 91320-1789, U.S.A 

 الصناعة والتجارة: فة عمله بصىالذي يتعاط
  .م٢/٢/٢٠٠٢: قدم الطلب

 

AMGEN 
 
 

 .)٥٠٥(ب .  ص -غزالة للملكية الفكرية غزة شركة أبو  :الوكيل للتبليغ
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب لسطينيةالوقائع الف ٣٦عدد خاص 
 

 

١٨٦

  ).٣٠( يف الصنف ) ٩٨٣٨(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣٠ ( الفئةبكافة املنتجات املتضمنة : بشأن
 FARMERS'RICE COOPERA TIVE : باسم
 ,NATOMAS PARK P.O. BOX 05223 SACRAMENTO 2525 : زهـا الرئيسـي  مرك

CALIFORNIA 95851-0223 U.S.A 
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 

 . غزة-)٥٠٥(شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب  :الوكيل للتبليغ
 

  ).٨(  الصنف يف) ٩٨٣٩(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٨( كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 Eveready Battery Company, Inc. (Delaware Corporation) : باسم

  ,Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141 533 : مركزهـا الرئيسـي  
U.S.A. 

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٣/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 . شارع عمر املختار– الرمال –غزة .   شرحبيل يوسف الزعيم/ احملامي :الوكيل للتبليغ

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب لسطينيةالوقائع الف ٣٦عدد خاص 
 

 

١٨٧

  ).٨( يف الصنف ) ٩٨٤٠(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٨( كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 Eveready Battery Company, Inc. (Delaware Corporation) : باسم

  ,Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141 533 : الرئيسـي مركزهـا  
U.S.A. 

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٣/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

WILKINSON  
SWORD 

 

 . شارع عمر املختار– الرمال –غزة .   شرحبيل يوسف الزعيم/ احملامي :الوكيل للتبليغ
 

  ).٢٩( يف الصنف ) ٩٨٤١(جتارية حتت رقم طلب تسجيل عالمة 
  )٢٩ ( لفئةباكافة املنتجات املتضمنة : بشأن
 .م.خ.شركة عفانة إخوان للصناعة والتجارة والتعهدات م : باسم

  املنطقة الصناعية–بيت حانون : غزة : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
 .م٥/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

  

 
 

 . املنطقة الصناعية–بيت حانون : غزة: الوكيل للتبليغ
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب لسطينيةالوقائع الف ٣٦عدد خاص 
 

 

١٨٨

  ).٥( يف الصنف ) ٩٨٤٢(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٥ ( املستحضرات واملواد الصيدلية كافة املنتجات املتضمنة بالصنف: بشأن
 ,.Smithkline Beecham Plc : باسم

 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, United 980 : مركزها الرئيسي
Kingdom. 
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٧/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 

 ).١٠٧(ب .  ص – غزة –مكتب نعيم جورج الصايغ وشركاه : الوكيل للتبليغ
 

  ).٥( يف الصنف ) ٩٨٤٣(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٥( املستحضرات واملواد الصيدلية  الصنفكافة املنتجات املتضمنة ب: بشأن
 ,.Smithkline Beecham Plc : باسم

 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, United 980 : مركزها الرئيسي
Kingdom. 
 الصناعة والتجارة: عمله بصفةى الذي يتعاط
  .م٧/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

ARIFLO 
 
 

 ).١٠٧(ب .  ص – غزة –ورج الصايغ وشركاه مكتب نعيم ج: الوكيل للتبليغ
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب لسطينيةالوقائع الف ٣٦عدد خاص 
 

 

١٨٩

  ).٣( يف الصنف ) ٩٨٤٤(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣( كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 .CHURCH & DWIGHT CO., INC : باسم

 .North Harrison Street, Princeton 08543 U.S.A 469 : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة: فة عمله بصىالذي يتعاط
  .م٨/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

NAIR 
 
 

 ).٥٠٥(ب .ص  -غزة .    شركة أبو غزالة للملكية الفكرية: الوكيل للتبليغ
 

  ).٣( يف الصنف ) ٩٨٤٥(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣( كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 .CHURCH & DWIGHT CO., INC : باسم
 .North Harrison Street, Princeton 08543 U.S.A 469 : ا الرئيسيمركزه

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٨/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

PEARL DROPS 
 
 

 ).٥٠٥(ب . ص -غزة.     شركة أبو غزالة للملكية الفكرية: الوكيل للتبليغ
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب لسطينيةالوقائع الف ٣٦عدد خاص 
 

 

١٩٠

  ).٣( نف يف الص) ٩٨٤٦(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣( كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 .CHURCH & DWIGHT CO., INC : باسم

 .North Harrison Street, Princeton 08543 U.S.A 469 : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٨/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

TROJAN 
 
 

 ).٥٠٥(ب . ص -غزة.     للملكية الفكريةشركة أبو غزالة : الوكيل للتبليغ
 

  ).٥( يف الصنف ) ٩٨٤٧(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٥( كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 .CHURCH & DWIGHT CO., INC : باسم

 .North Harrison Street, Princeton 08543 U.S.A 469 : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٨/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

TORJAN 
 
 

 ).٥٠٥(ب . ص -غزة.     شركة أبو غزالة للملكية الفكرية :الوكيل للتبليغ
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب لسطينيةالوقائع الف ٣٦عدد خاص 
 

 

١٩١

  ).١٠( يف الصنف ) ٩٨٤٨(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١٠( كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 .CHURCH & DWIGHT CO., INC : باسم

 .North Harrison Street, Princeton 08543 U.S.A 469 : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٨/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

TROJAN 
 
 

 ).٥٠٥(ب . ص -غزة.     شركة أبو غزالة للملكية الفكرية: الوكيل للتبليغ
 

  ).١٠(  يف الصنف) ٩٨٤٩(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١٠( كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 .CHURCH & DWIGHT CO., INC : باسم

 .North Harrison Street, Princeton 08543 U.S.A 469 : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٨/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 

 ).٥٠٥(ب . ص -غزة.      الفكريةشركة أبو غزالة للملكية: الوكيل للتبليغ
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب لسطينيةالوقائع الف ٣٦عدد خاص 
 

 

١٩٢

  ).٥( يف الصنف ) ٩٨٥٠(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٥( كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 .CHURCH & DWIGHT CO., INC : باسم

 .North Harrison Street, Princeton 08543 U.S.A 469 : مركزها الرئيسي
 ناعة والتجارةالص:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٨/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

 
 

 ).٥٠٥(ب . ص -غزة.     شركة أبو غزالة للملكية الفكرية: الوكيل للتبليغ
 

  ).٣( يف الصنف ) ٩٨٥١(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣( كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 .CHURCH & DWIGHT CO., INC : باسم

 .North Harrison Street, Princeton 08543 U.S.A 469 : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٨/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 

 ).٥٠٥(ب . ص -غزة.     شركة أبو غزالة للملكية الفكرية: الوكيل للتبليغ
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب لسطينيةالوقائع الف ٣٦عدد خاص 
 

 

١٩٣

  ).١٢( يف الصنف ) ٩٨٥٢(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١٢( نتجات املتضمنة بالصنف كافة امل: بشأن
 GENERAL MOTORS CORPORATION : باسم

-Renaissance Center of Detroit, State of Michigan 48265 300 : مركزهـا الرئيسـي  
3000, U.S.A 

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٨/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

 
 
 

 ).٥٠٥(ب . ص -غزة.     ية الفكريةشركة أبو غزالة للملك: الوكيل للتبليغ
 

  ).٣( يف الصنف ) ٩٨٥٥(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 العطور وأدوات التجميل: بشأن
 .شركة معامل سوان للعطور املسامهة اخلصوصية احملدودة : باسم

 ٢٨٢٢٦٥٠:  شارع القنال ت– الرمال -غزة  : مركزها الرئيسي
 اعة والتجارةالصن:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١٣/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

COBRA 
 
 

 .٢٨٢٢٦٥٠:  ت– شارع القنال –الرمال : غزة :الوكيل للتبليغ
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب لسطينيةالوقائع الف ٣٦عدد خاص 
 

 

١٩٤

  ).٣( يف الصنف ) ٩٨٥٦(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 العطور وأدوات التجميل: بشأن
 .شركة معامل سوان للعطور املسامهة اخلصوصية احملدودة : باسم

 ٢٨٢٢٦٥٠:  شارع القنال ت– الرمال -غزة  : يسيمركزها الرئ
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
 .م١٣/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 

 .٢٨٢٢٦٥٠:  ت– شارع القنال –الرمال : غزة: الوكيل للتبليغ
 

  ).٣( يف الصنف ) ٩٨٥٧(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 العطور وأدوات التجميل: بشأن
 .شركة معامل سوان للعطور املسامهة اخلصوصية احملدودة : باسم

 ٢٨٢٢٦٥٠:  شارع القنال ت– الرمال -غزة  : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١٣/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

Beauty Life 
 
 

 .٢٨٢٢٦٥٠:  ت– شارع القنال –الرمال : غزة: الوكيل للتبليغ
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب لسطينيةالوقائع الف ٣٦عدد خاص 
 

 

١٩٥

  ).٣( يف الصنف ) ٩٨٥٨(مة جتارية حتت رقم طلب تسجيل عال
 العطور وأدوات التجميل: بشأن
 .شركة معامل سوان للعطور املسامهة اخلصوصية احملدودة : باسم

 ٢٨٢٢٦٥٠:  شارع القنال ت– الرمال -غزة  : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١٣/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

JUB 
 
 
 .٢٨٢٢٦٥٠:  ت– شارع القنال –الرمال : غزة: كيل للتبليغالو
 

  ).٣( يف الصنف ) ٩٨٥٩(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 العطور وأدوات التجميل: بشأن
 .شركة معامل سوان للعطور املسامهة اخلصوصية احملدودة : باسم

 ٢٨٢٢٦٥٠:  شارع القنال ت– الرمال -غزة  : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىعاطالذي يت

  .م١٣/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب
 

MAXI FACTOR 
 
 

 .٢٨٢٢٦٥٠:  ت– شارع القنال –الرمال : غزة :الوكيل للتبليغ
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب لسطينيةالوقائع الف ٣٦عدد خاص 
 

 

١٩٦

  ).٣( يف الصنف ) ٩٨٦٠(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 العطور وأدوات التجميل: بشأن
 .صوصية احملدودةشركة معامل سوان للعطور املسامهة اخل : باسم

 ٢٨٢٢٦٥٠:  شارع القنال ت– الرمال -غزة  : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١٣/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

J.K. 
 

 .٢٨٢٢٦٥٠:  ت– شارع القنال –الرمال : غزة: الوكيل للتبليغ
 

  ).٣( يف الصنف ) ٩٨٦١(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 العطور وأدوات التجميل: نبشأ
 .شركة معامل سوان للعطور املسامهة اخلصوصية احملدودة : باسم

 ٢٨٢٢٦٥٠:  شارع القنال ت– الرمال -غزة  : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١٣/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

 كالونيا
٧٧٧ 

EAU DE 
COLOGNE 

777 
 .٢٨٢٢٦٥٠:  ت– شارع القنال –لرمال ا: غزة :الوكيل للتبليغ

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب لسطينيةالوقائع الف ٣٦عدد خاص 
 

 

١٩٧

  ).٩( يف الصنف ) ٩٨٦٢(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٩( الصنف يف  مجيع البضائع املشمولة: بشأن
 شركة ضبان للتجارة العامة والصناعة املسامهة اخلصوصية احملدودة : باسم

 دو جبوار ملحمة أبو سي– شارع  الوحدة –غزة  : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
 .م١٣/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 ٢٨٠٥٨٦٦:  ت– جبوار ملحمة أبو سيدو – شارع  الوحدة –غزة : الوكيل للتبليغ

 

  ).١١( يف الصنف ) ٩٨٦٣(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١١( مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 للتجارة العامة والصناعة املسامهة اخلصوصية احملدودةشركة ضبان  : باسم

  جبوار ملحمة أبو سيدو– شارع  الوحدة –غزة  : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١٣/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 

 ٢٨٠٥٨٦٦:  ت– جبوار ملحمة أبو سيدو – شارع  الوحدة –غزة : الوكيل للتبليغ
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب لسطينيةالوقائع الف ٣٦عدد خاص 
 

 

١٩٨

  ).٣٠( يف الصنف ) ٩٨٦٤( تسجيل عالمة جتارية حتت رقم طلب
  )٣٠( كافة اخلدمات املتضمنة بالفئة : بشأن
 MARS, Incorporated (Delaware Corporation) : باسم

 .Elm street Mclean, Virginia 22101- 3883, U.S.A 6885 : مركزها الرئيسي
 التجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١٥/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

TWIX TOP 
 

 
 جبوار منتـزه    – الرمال شارع عمر املختار      –شرحبيل يوسف الزعيم غزة     / مكتب احملامي  :الوكيل للتبليغ 
 .٢٨٢٠٤٤٥: ت) ١١٥٣(ب .البلدية ص

 

  ).٣( يف الصنف ) ٩٨٦٥(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .ورق مناديل ناعم وصحي: بشأن
 .اهلنا و أوالده للتجارة العامة والصناعةشركة إبراهيم أبو  : باسم

 ٢٨٠٠٨٦١ ت – الكوربة – اخلط الشرقي –غزة  : مركزها الرئيسي
التجارة :  عمله بصفةىالذي يتعاط
.م١٥/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

 
  اخلـط الشـرقي  –غـزة   -شركة إبراهيم أبو اهلنا و أوالده للتجارة العامة والصناعة  : الوكيل للتبليغ

 ٢٨٠٠٨٦١ ت –ة الكورب



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب لسطينيةالوقائع الف ٣٦عدد خاص 
 

 

١٩٩

  ).٣( يف الصنف ) ٩٨٦٦(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .ورق مناديل ناعم وصحي: بشأن
 .شركة إبراهيم أبو اهلنا و أوالده للتجارة العامة والصناعة : باسم

 ٢٨٠٠٨٦١ ت – الكوربة – اخلط الشرقي –غزة  : مركزها الرئيسي
التجارة :  عمله بصفةىالذي يتعاط
.م١٥/٢/٢٠٠٥: لبقدم الط

 

 
 اخلـط الشـرقي   –غـزة   -شركة إبراهيم أبو اهلنا و أوالده للتجارة العامة والصناعة  : الوكيل للتبليغ

 ٢٨٠٠٨٦١ ت –الكوربة 
 

  ).٥( يف الصنف ) ٩٨٦٧(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .مستحضرات ابادة احلشرات الطفريات واالعشاب: بشأن
  Syngenta Participations AG (a Swiss Corporation) : باسم

 Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND : مركزها الرئيسي
  .م١٦/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

 

PEGSUS جباسوس 
 

 
 . غزة–) ١٠٧(ب.نعيم جورج الصايغ وشركاه ص مكتب  : الوكيل للتبليغ

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب لسطينيةالوقائع الف ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٠٠

  ).٩ (يف الصنف ) ٩٨٦٨(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٩( مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 شركة أبناء اخلطيب للتجارة العامة : باسم

 . شرق موقف جباليا– شارع الوحدة – البلد –غزة  : مركزها الرئيسي
  .م١٦/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

 
 

 
 . شرق موقف جباليا– شارع الوحدة – البلد –غزة  : الوكيل للتبليغ

 

  ).١١( يف الصنف ) ٩٨٦٩(مة جتارية حتت رقم طلب تسجيل عال
  )١١( مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 شركة أبناء اخلطيب للتجارة العامة : باسم

 . شرق موقف جباليا– شارع الوحدة – البلد –غزة  : مركزها الرئيسي
 .م١٦/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

  

 
 

 . شرق موقف جباليا–دة  شارع الوح– البلد –غزة  : الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب لسطينيةالوقائع الف ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٠١

  ).٢١( يف الصنف ) ٩٨٧٠(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٢١( مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 شركة أبناء اخلطيب للتجارة العامة : باسم

 ٢٨٠١٣٣٣:  ت- شرق موقف جباليا– شارع الوحدة – البلد –غزة  : مركزها الرئيسي
  .م١٦/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

 
 

 ٢٨٠١٣٣٣:  ت– شرق موقف جباليا – شارع الوحدة – البلد –غزة  : الوكيل للتبليغ
 

  ).٢٩( يف الصنف ) ٩٨٧٢(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٢٩ ( الصنفمجيع البضائع املشمولة يف : بشأن
  .Unilever Bestfoods Israel Ltd : باسم

 Airport City, ISRAEL: مركزها الرئيسي
  .م١٧/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

 
 

 جبوار منتـزه  – ش عمر املختار – الرمال –شرحبيل يوسف الزعيم غزة / مكتب احملامي : الوكيل للتبليغ
 ٢٨٢٠٤٤٥: ت) ١١٥٣: (ب.البلدية ص

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب لسطينيةالوقائع الف ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٠٢

  ).٣٠( يف الصنف ) ٩٨٧٣(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣٠( مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
  .Unilever Bestfoods Israel Ltd : مباس

 Airport City, ISRAEL: مركزها الرئيسي
  .م١٧/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

 
 

 جبوار منتـزه  – ش عمر املختار – الرمال –شرحبيل يوسف الزعيم غزة / مكتب احملامي : الوكيل للتبليغ
 ٢٨٢٠٤٤٥: ت) ١١٥٣: (ب.البلدية ص

 

  ).٣٠( يف الصنف ) ٩٨٧٤ (طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم
  )٣٠( مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
  .Unilever Bestfoods Israel Ltd : باسم

 Airport City, ISRAEL: مركزها الرئيسي
  .م١٧/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

 
 

وار منتـزه   جب– ش عمر املختار – الرمال –شرحبيل يوسف الزعيم غزة / مكتب احملامي : الوكيل للتبليغ
 ٢٨٢٠٤٤٥: ت) ١١٥٣: (ب.البلدية ص

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب لسطينيةالوقائع الف ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٠٣

  ).٢٩( يف الصنف ) ٩٨٧٥(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٢٩( مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
  .Unilever Bestfoods Israel Ltd : باسم

 Airport City, ISRAEL: مركزها الرئيسي
  .م١٧/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

 
 

 جبوار منتـزه  – ش عمر املختار – الرمال –شرحبيل يوسف الزعيم غزة / مكتب احملامي : ليغالوكيل للتب
 ٢٨٢٠٤٤٥: ت) ١١٥٣: (ب.البلدية ص

 

  ).٢٩( يف الصنف ) ٩٨٧٦(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٢٩( مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
  .Unilever Bestfoods Israel Ltd : باسم
 Airport City, ISRAEL: ها الرئيسيمركز

  .م١٧/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب
 

 
 

 جبوار منتـزه  – ش عمر املختار – الرمال –شرحبيل يوسف الزعيم غزة / مكتب احملامي : الوكيل للتبليغ
 ٢٨٢٠٤٤٥: ت) ١١٥٣: (ب.البلدية ص

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب لسطينيةالوقائع الف ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٠٤

  ).٣٠( يف الصنف ) ٩٨٧٧(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣٠( ائع املشمولة يف الصنف مجيع البض: بشأن
  .Unilever Bestfoods Israel Ltd : باسم

 Airport City, ISRAEL: مركزها الرئيسي
  .م١٧/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 
 جبوار منتـزه  – ش عمر املختار – الرمال –شرحبيل يوسف الزعيم غزة / مكتب احملامي : لوكيل للتبليغا

 ٢٨٢٠٤٤٥: ت) ١١٥٣: (ب.البلدية ص
 

  ).٣٠( يف الصنف ) ٩٨٧٨(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣٠( مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
  .Unilever Bestfoods Israel Ltd : باسم

 Airport City, ISRAEL: مركزها الرئيسي
  .م١٧/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 

 جبوار منتـزه  – ش عمر املختار – الرمال – شرحبيل يوسف الزعيم غزة/ مكتب احملامي : الوكيل للتبليغ
 ٢٨٢٠٤٤٥: ت) ١١٥٣: (ب.البلدية ص

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب لسطينيةالوقائع الف ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٠٥

  ).٢٩( يف الصنف ) ٩٨٧٩(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٢٩( مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
  .Unilever Bestfoods Israel Ltd : باسم

 Airport City, ISRAEL: مركزها الرئيسي
  .م١٧/٢/٢٠٠٥: لبقدم الط

 

 
 

 جبوار منتـزه  – ش عمر املختار – الرمال –شرحبيل يوسف الزعيم غزة / مكتب احملامي : الوكيل للتبليغ
 ٢٨٢٠٤٤٥: ت) ١١٥٣: (ب.البلدية ص

 

  ).٣( يف الصنف ) ٩٨٨١(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 العطور وأدوات التجميل : بشأن
  Cherry Laboratory, Inc : باسم

 V Cruz st. SAN Juan, Metro Manila, Philippines 178: مركزها الرئيسي
  .م٢٠/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

SUPER 
SUMMER CAKE

KOKuryu 
 

 ٢٨٢٢٦٥٠:  شارع القنال ت– الرمال – غزة –. م.خ.سوان للعطور مشركة  :غعنواين للتبلي
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب لسطينيةالوقائع الف ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٠٦

  ).٢٩( يف الصنف ) ٩٨٨٣(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٢٩ ( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة: بشأن
  Ngo Chew Hong Edible Oil Pte Ltd : باسم

 Pandan Loop, Singapore 128418 231: مركزها الرئيسي
  .م٢٣/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

 
 

 . غزة–) ٥٠٥(شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب  :غعنواين للتبلي
 

  ).٢٩( يف الصنف ) ٩٨٨٤(ت رقم طلب تسجيل عالمة جتارية حت
  )٢٩( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
  Ngo Chew Hong Edible Oil Pte Ltd : باسم

 Pandan Loop, Singapore 128418 231: مركزها الرئيسي
 .م٢٣/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

DUKE'S
 وكسـدي

 
 . غزة–) ٥٠٥(شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب  :عنواين للتبليغ

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب لسطينيةالوقائع الف ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٠٧

  ).٣١( يف الصنف ) ٩٨٨٥(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣١( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
  MARS, Incorporated (Delware Corporation) : باسم

 .Elm Street Mclean, Virginia 22101 – 3883, U.S.A 6885: مركزها الرئيسي
  .م٢٦/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

 

WHISKAS 
CRUNCH 

 
 

 جبـوار  – عمر املختـار  ارع ش– الرمال –شرحبيل يوسف الزعيم غزة / مكتب احملامي : الوكيل للتبليغ
 ٢٨٢٠٤٤٥: ت) ١١٥٣: (ب.منتزه البلدية ص

 

  ).١٦( يف الصنف ) ٩٨٨٦(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 كتب مدرسية مساعدة : بشأن
 .ة والنشر والتوزيعمؤسسة الرسالة للطباع : باسم

 ٠٥٩٨٨٠١٥٩:  جوال٢٨٢٧٢٦٩:  ت– شارع الفواخري – الدرج –غزة  : مركزها الرئيسي
 .م٢٧/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب لسطينيةالوقائع الف ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٠٨

 
 

 ٠٥٩٨٨٠١٥٩:  جوال٢٨٢٧٢٦٩:  ت– شارع الفواخري – الدرج –غزة  :الوكيل للتبليغ
 

  ).١٦( يف الصنف ) ٩٨٨٧(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 ب مدرسية مساعدة كت: بشأن
 .مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع : باسم

 ٠٥٩٨٨٠١٥٩:  جوال٢٨٢٧٢٦٩:  ت– شارع الفواخري – الدرج –غزة  : مركزها الرئيسي
  .م٢٧/٢/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 

 ٠٥٩٨٨٠١٥٩:  جوال٢٨٢٧٢٦٩:  ت– شارع الفواخري – الدرج –غزة  :الوكيل للتبليغ



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب لسطينيةالوقائع الف ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٠٩

  ).٣( يف الصنف ) ٩٨٩٦(رية حتت رقم طلب تسجيل عالمة جتا
 .)٣(العناية بالشعر املشمولة بالصنف مستحضرات : بشأن
 .PRO-LINE INTERNATLONAL,LNC : باسم

  .Panoramic Circle, Dallas, Texas 75212, U.S.A 2121 : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة: الذي يتعاطي عمله بصفة

  .م٦/٣/٢٠٠٥: قدم الطلب
 

PERM REP AIR 
 
 

  غـزة  - شارع مجـال عبـد الناصـر       -٢٠٩/٢٤٠ -توفيق أبو غزالة  / احملاميمكتب   :الوكيل للتبليغ 
 )١١٦٣( ص ب

 

  ).٣( يف الصنف ) ٩٨٩٥(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣( رقم لصنف ا مستحضرات العناية بالشعر املشمولة: بشأن
 .PRO- LINE INTERNATIONAL, INC., a Delaware Corporation : باسم

 .of 2121 Panoramic Circle, Dallas, Texas 75212, U.S.A : مركزها الرئيسي
  .م6/3/٢٠٠٥:  قدم الطلب

 
 

JUST FOR ME 
 
 

 .١١٦٣. ب.ص:  شارع مجال عبد الناصر غزة٢٠٩/٢٤٠احملامي توفيق أبو غزالة : الوكيل للتبليغ
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب لسطينيةالوقائع الف ٣٦عدد خاص 
 

 

٢١٠

  ).٣(  يف الصنف )٩٨٩٧(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣( مستحضرات العناية بالشعر املشمولة الصنف رقم : بشأن
 .PRO- LINE INTERNATIONAL, INC., a Delaware Corporation : باسم

 .of 2121 Panoramic Circle, Dallas, Texas 75212, U.S.A : مركزها الرئيسي
  .م6/3/٢٠٠٥:  قدم الطلب

 
 

PRO - LINE 
 
 
 

 .١١٦٣. ب.ص:  شارع مجال عبد الناصر غزة٢٠٩/٢٤٠احملامي توفيق أبو غزالة : يغالوكيل للتبل
 

  ).٣( يف الصنف ) ٩٨٩٨(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣( مستحضرات العناية بالشعر املشمولة بالصنف: بشأن
 .,.PRO- LINE INTERNATIONAL, INC : باسم

 .Panoramic Circle, Dallas, Texas 75212, U.S.A 2121 : مركزها الرئيسي
  .م6/3/٢٠٠٥:  قدم الطلب

 
 

SOFT & BEAUTIFUL 
 
 

 .١١٦٣. ب.ص:  شارع مجال عبد الناصر غزة٢٠٩/٢٤٠احملامي توفيق أبو غزالة مكتب : الوكيل للتبليغ
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب لسطينيةالوقائع الف ٣٦عدد خاص 
 

 

٢١١

  ).٣( يف الصنف ) ٩٨٩٩(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣( لة الصنف رقم مستحضرات العناية بالشعر املشمو: بشأن
 .ALBERTO CUL VER COMPANY : باسم

  ,of 2525 Armitage Avenue, Melrose Park, Illiois 60160-1163 : مركزهـا الرئيسـي  
U.S.A. 

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةيتعاطىالذي 
  .م7/3/٢٠٠٥:  قدم الطلب

 

MOTIONS 
 
 

. ب.ص: غزة -شارع مجال عبد الناصر     - ٢٠٩/٢٤٠ -احملامي توفيق أبو غزالة    مكتب: الوكيل للتبليغ 
١١٦٣. 

 

  ).٣( يف الصنف ) ٩٩٠٠(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣( مستحضرات العناية بالشعر املشمولة الصنف : بشأن
 .ALBERTO CUL VER COMPANY : باسم

  ,of 2525 Armitage Avenue, Melrose Park, Illiois 60160-1163 : مركزهـا الرئيسـي  
U.S.A. 

  .م7/3/٢٠٠٥:  قدم الطلب
 

BONE STRAIT 
 
 

. ب.ص: غـزة -شارع مجال عبد الناصر     - ٢٠٩/٢٤٠ -حملامي توفيق أبو غزالة   مكتب ا : الوكيل للتبليغ 
١١٦٣. 

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب لسطينيةالوقائع الف ٣٦عدد خاص 
 

 

٢١٢

  ).٩( يف الصنف ) ٩٩٠١(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 البطاريات الكهربائية: بشأن
 L.M. Mizrahi & Eliyaho Sabban : باسم

 TELAVIV - Israel : مركزها الرئيسي
  .م٨/٣/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 - شارع القنال  – الرمال   –غزة  ) شركة سوان للعطور وأدوات التجميل    (حسني عبد النيب     :الوكيل للتبليغ 

 ٢٨٢٢٦٥٠: ت
 

  ).٣٦( يف الصنف ) ٩٩٠٢(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣٦( الصنف ب املشمولة كافة املنتجات: بشأن
 VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION : باسم

 ,Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404 900 : مركزهـا الرئيسـي  
U.S.A. 

 .م٩/٣/٢٠٠٥: قدم الطلب
  

 
 
 

 . غزة٥٠٥شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب  :الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب لسطينيةالوقائع الف ٣٦عدد خاص 
 

 

٢١٣

  ).٣٠( يف الصنف ) ٩٩٠٣(ت رقم طلب تسجيل عالمة جتارية حت
  )٣٠ ( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة: بشأن
 MARS, Incorporated (Delware Corporation) : باسم

 .Elm Street Mclean, Virginia 22101-3883, U.S.A 6885 : مركزها الرئيسي
  .م٩/٣/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 جبـوار  – شارع عمر املختار – الرمال –غزة -ف الزعيم شرحبيل يوس/ مكتب احملامي : الوكيل للتبليغ
 ٢٨٢٠٤٤٥: ت) ١١٥٣: (ب.منتزه البلدية ص

 

  ).٢٩( يف الصنف ) ٩٩٠٤(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٢٩( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 MARS, Incorporated (Delware Corporation) : باسم

 .Elm Street Mclean, Virginia 22101-3883, U.S.A 6885 : مركزها الرئيسي
 .م٩/٣/٢٠٠٥: قدم الطلب

  

 
 

 جبـوار  – شارع عمر املختار – الرمال –غزة -شرحبيل يوسف الزعيم / مكتب احملامي : الوكيل للتبليغ
 ٢٨٢٠٤٤٥: ت) ١١٥٣: (ب.منتزه البلدية ص



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب لسطينيةالوقائع الف ٣٦عدد خاص 
 

 

٢١٤

  ).٣٦( يف الصنف ) ٩٩٠٥(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣٦( كافة املنتجات املتضمنة بالفئة : بشأن
 The Commercial Bank of Qatar Q.S.C : باسم

 ..EL Dawha P.O BOX 3232, QATAR : مركزها الرئيسي
 .م١٠/٣/٢٠٠٥: قدم الطلب

  

 
 
 

 . غزة٥٠٥شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب : الوكيل للتبليغ
 

  ).٩( يف الصنف ) ٩٩٠٨(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٩( مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 شركة ضبان للتجارة العامة والصناعة املسامهة اخلصوصية احملدودة : باسم

  جبوار ملحمة أبو سيدو– شارع  الوحدة –غزة  : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة: الذي يتعاطي عمله بصفة

  .م١٣/٣/٢٠٠٥: قدم الطلب
 

 
 

 ٢٨٠٥٨٦٦:  ت– جبوار ملحمة أبو سيدو – شارع  الوحدة –غزة : الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب لسطينيةالوقائع الف ٣٦عدد خاص 
 

 

٢١٥

  ).١١( يف الصنف ) ٩٩٠٩(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١١( مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 شركة ضبان للتجارة العامة والصناعة املسامهة اخلصوصية احملدودة : باسم

  جبوار ملحمة أبو سيدو– شارع  الوحدة –غزة  : يمركزها الرئيس
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
 .م١٣/٣/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 ٢٨٠٥٨٦٦:  ت– جبوار ملحمة أبو سيدو – شارع  الوحدة –غزة : الوكيل للتبليغ

 

  ).٩( يف الصنف ) ٩٩١٠(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٩( املشمولة يف الصنف مجيع البضائع : بشأن
 شركة ضبان للتجارة العامة والصناعة املسامهة اخلصوصية احملدودة : باسم

  جبوار ملحمة أبو سيدو– شارع  الوحدة –غزة  : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١٣/٣/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 

 ٢٨٠٥٨٦٦:  ت–وار ملحمة أبو سيدو  جب– شارع  الوحدة –غزة  :الوكيل للتبليغ
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب لسطينيةالوقائع الف ٣٦عدد خاص 
 

 

٢١٦

  ).١١( يف الصنف ) ٩٩١١(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١١( مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 شركة ضبان للتجارة العامة والصناعة املسامهة اخلصوصية احملدودة : باسم

  سيدو جبوار ملحمة أبو– شارع  الوحدة –غزة  : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
 .م١٣/٣/٢٠٠٥: قدم الطلب

  

 
 

 ٢٨٠٥٨٦٦:  ت– جبوار ملحمة أبو سيدو – شارع  الوحدة –غزة  :الوكيل للتبليغ
 

  ).٣( يف الصنف ) ٩٩١٢(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 العطور وأدوات التجميل: بشأن
 .ر املسامهة اخلصوصية احملدودةشركة معامل سوان للعطو : باسم

 ٢٨٢٢٦٥٠:  شارع القنال ت– الرمال -غزة  : مركزها الرئيسي
  .م١٤/٣/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

SABAS 
Eye shadow kit 

 
 

 .٢٨٢٢٦٥٠:  ت– شارع القنال –الرمال : غزة :الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب لسطينيةالوقائع الف ٣٦عدد خاص 
 

 

٢١٧

  ).٣( يف الصنف ) ٩٩١٦(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  وأدوات التجميلالعطور: بشأن
 .شركة معامل سوان للعطور املسامهة اخلصوصية احملدودة : باسم

 ٢٨٢٢٦٥٠:  شارع القنال ت– الرمال -غزة  : مركزها الرئيسي
  .م١٤/٣/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

BEAUTY 
 
 

 .٢٨٢٢٦٥٠:  ت– شارع القنال –الرمال : غزة: الوكيل للتبليغ
 

  ).٥( يف الصنف ) ٩٩١٧(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  . املستحضرات الصيدلية لالستعمال اآلدمي: بشأن
 .Gloxosmithkline Biologicals S.A : باسم

 .Rue de llnstitut 89, B-1330 Rixensart, Belgium : مركزها الرئيسي
  .م١٦/٣/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

MONDRIX 
 
 

 )١٠٧(ب .ص:  غزة–مكتب نعيم جورج الصايغ وشركاه  :الوكيل للتبليغ
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب لسطينيةالوقائع الف ٣٦عدد خاص 
 

 

٢١٨

  ).١٢( يف الصنف ) ٩٩١٨(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١٢( ومجيع البضائع يف الصنف ، دراجات نارية وقطعها ولوازمها، سيارات وقطعها ولوازمها: بشأن
  .Mitsubishi Jidosha Kogyo K.K : باسم

 Konan 2-chome Minato – Ku, Tokyo, Japan ,4-16 : مركزها الرئيسي
  .م١٦/٣/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

 

L200 SPORTERO
 

 
 

 ).٤٠٣٧ (–) ٤٠٥٤( ص ب –ل .م.سابا وشركاهم للملكية الفكرية ش: الوكيل للتبليغ
 

  ).١١( يف الصنف ) ٩٩٢١(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١١( مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 لصناعة املسامهة اخلصوصية احملدودةشركة ضبان للتجارة العامة وا : باسم

  جبوار ملحمة أبو سيدو– شارع  الوحدة –غزة  : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة

  .م١٩/٣/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 

 ٢٨٠٥٨٦٦:  ت– جبوار ملحمة أبو سيدو – شارع  الوحدة –غزة  :الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢١٩

  ).٩( يف الصنف ) ٩٩٢٢(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 ).٩(مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 Nextel Communications, Inc., a Delaware Corporation : باسم

  .of 2001 Edmund Halley Drive, Reston, Virginia  20191, U.S.A : مركزها الرئيسي
  الصناعة والتجارة: عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢١/٣/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

NEXTEL 
 
 

  غـزة  - شارع مجـال عبـد الناصـر       -٢٠٩/٢٤٠ -توفيق أبو غزالة  / مكتب احملامي  :الوكيل للتبليغ 
 )١١٦٣( ص ب

 
  ).٣٨( يف الصنف ) ٩٩٢٣(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 

 ).٣٨(مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 Nextel Communications, Inc., a Delaware Corporation : باسم

  .of 2001 Edmund Halley Drive, Reston, Virginia  20191, U.S.A : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢١/٣/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

NEXTEL 
 
 

  غـزة  -شارع مجـال عبـد الناصـر       -٢٠٩/٢٤٠ -توفيق أبو غزالة  / مكتب احملامي  :الوكيل للتبليغ 
 )١١٦٣( ص ب

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٢٠

  ).٣( يف الصنف ) ٩٩٢٤(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣ ( مجيع البضائع املشمولة يف الصنف: بشأن
  IMS COSMETICS MARKETING : باسم

 Bar Yehuda Road, Nesher, Israel 36 : مركزها الرئيسي
 رةالصناعة والتجا:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٢/٣/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

 
 

 )٥٠٥(ب . ص–غزة .  شركة أبو غزالة للملكية الفكرية: الوكيل للتبليغ

 
  ).٩( يف الصنف ) ٩٩٢٥(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 

 ).٩(مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 Master Card Internatioal Incorporated,  a Delaware Corporation : باسم

  .of 2000 Purchase Stree, Purcase, New York 10577- 2509, U.S.A : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٤/٣/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 

  غـزة   - شارع مجـال عبـد الناصـر       -٢٠٩/٢٤٠ -توفيق أبو غزالة  / مكتب احملامي  :الوكيل للتبليغ 
 )١١٦٣( ص ب

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٢١

  ).١١( يف الصنف ) ٩٩٢٦(سجيل عالمة جتارية حتت رقم طلب ت
  )١١( مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 شركة ضبان للتجارة العامة والصناعة املسامهة اخلصوصية احملدودة : باسم

  جبوار ملحمة أبو سيدو– شارع  الوحدة –غزة  : مركزها الرئيسي
 جارةالصناعة والت:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٤/٣/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 ٢٨٠٥٨٦٦:  ت– جبوار ملحمة أبو سيدو – شارع  الوحدة –غزة  :الوكيل للتبليغ

 
  ).١١( يف الصنف ) ٩٩٢٧(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 

  )١١( مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 وصية احملدودةشركة ضبان للتجارة العامة والصناعة املسامهة اخلص : باسم

  جبوار ملحمة أبو سيدو– شارع  الوحدة –غزة  : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
 .م٢٤/٣/٢٠٠٥: قدم الطلب

  

 
 

 
 ٢٨٠٥٨٦٦:  ت– جبوار ملحمة أبو سيدو – شارع  الوحدة –غزة : الوكيل للتبليغ

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٢٢

  ).١١( لصنف يف ا) ٩٩٢٨(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١١( مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 شركة ضبان للتجارة العامة والصناعة املسامهة اخلصوصية احملدودة : باسم

  جبوار ملحمة أبو سيدو– شارع  الوحدة –غزة  : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٤/٣/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

 
 

 ٢٨٠٥٨٦٦:  ت– جبوار ملحمة أبو سيدو – شارع  الوحدة –غزة  :يل للتبليغالوك
 

  ).٣٥(يف الصنف ) ٩٩٢٩(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣٥ (بالصنفكافة املنتجات املتضمنة : بشأن
 TURNER NETWORK TELEVISION LP, LLLP : باسم

 ,Techwood Drive, City of Atlanta, State of Georgia 30318 1050 : مركزها الرئيسـي 
U.S.A. 

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
 .م٢٦/٣/٢٠٠٥: قدم الطلب

  
 .غزة) ٥٠٥(ب .ص   للملكية الفكرية شركة أبو غزالة: الوكيل للتبليغ

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٢٣

  ).٣٨(يف الصنف ) ٩٩٣٠(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣٨ (كافة املنتجات املتضمنة بالصنف: بشأن
 TURNER NETWORK TELEVISION LP, LLLP : باسم

 .Techwood Drive, City of Atlanta, State of Georgia 30318, U.S.A 1050 : مركزها الرئيسي

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٦/٣/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 

 .غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية  ص  :الوكيل للتبليغ

 
  ).٤١(يف الصنف ) ٩٩٣١(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 

  )٤١(كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 TURNER NETWORK TELEVISION LP, LLLP : باسم

 ,Techwood Drive, City of Atlanta, State of Georgia 30318 1050 : مركزها الرئيسـي 
U.S.A. 

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٦/٣/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 .غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية  ص  :الوكيل للتبليغ

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٢٤

  ).٤٢(يف الصنف ) ٩٩٣٢(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٤٢(كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 TURNER NETWORK TELEVISION LP, LLLP : باسم

 ,Techwood Drive, City of Atlanta, State of Georgia 30318 1050 : لرئيسـي مركزها ا
U.S.A. 

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٦/٣/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 .غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية  ص : الوكيل للتبليغ

 

  ).٣٥(يف الصنف ) ٩٩٣٣(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣٥(كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 TURNER NETWORK TELEVISION LP, LLLP : باسم

 ,Techwood Drive, City of Atlanta, State of Georgia 30318 1050 : مركزها الرئيسـي 
U.S.A. 

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
 .م٢٦/٣/٢٠٠٥: قدم الطلب

  
 

TNT WE KNOW DRAMA 
 
 
 

 .غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية  ص : الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٢٥

  ).٣٨(يف الصنف ) ٩٩٣٤(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣٨(كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 TURNER NETWORK TELEVISION LP, LLLP : باسم

 ,Techwood Drive, City of Atlanta, State of Georgia 30318 1050 : مركزها الرئيسـي 
U.S.A. 

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٦/٣/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

TNT WE KNOW DRAMA 
 
 

 .غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية  ص  :الوكيل للتبليغ

 
  ).٤١(يف الصنف ) ٩٩٣٥(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 

  )٤١(املنتجات املتضمنة بالصنف كافة : بشأن
 TURNER NETWORK TELEVISION LP, LLLP : باسم

 ,Techwood Drive, City of Atlanta, State of Georgia 30318 1050 : مركزها الرئيسـي 
U.S.A. 

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٦/٣/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 

TNT WE KNOW DRAMA 
 
 

 .غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية  ص : ليغالوكيل للتب
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٢٦

  ).٤٢(يف الصنف ) ٩٩٣٦(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٤٢(كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 TURNER NETWORK TELEVISION LP, LLLP : باسم

 ,Techwood Drive, City of Atlanta, State of Georgia 30318 1050 : مركزها الرئيسـي 
U.S.A. 

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٦/٣/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

TNT WE KNOW DRAMA 
 
 

 .غزة) ٥٠٥(ب .شركة أبو غزالة للملكية الفكرية  ص  :الوكيل للتبليغ

 
  ).٢٩( يف الصنف ) ٩٩٣٧(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 

  )٢٩(الفئة بكافة املنتجات املتضمنة : بشأن
 .شركة حممد نبيل حالوة وشركاه : باسم

  مجهورية مصر العربية - القاهرة- صالح سامل– عمارات العبور ١ : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٩/٣/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 .غزة) ٥٠٥(ب .ركة أبو غزالة للملكية الفكرية   ص ش: الوكيل للتبليغ

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٢٧

  ).٣٢( يف الصنف ) ٩٩٣٨(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
اخل ومـا يشـمله     .. .معدنيةمياه  ، مياه ينابيع ، مياه شرب ، مياه فوارة أو مياه مكربنة    ، مياه مقطرة : بشأن

  )٣٢(الصنف 
 .Societe des Produits Nestle S.A : باسم

 .Vevey, Switzerland 1800 : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىطالذي يتعا
  .م٣٠/٣/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 

 ٤٠٣٧، ٤٠٥٤ب .ل ص.م.سابا وشركاهم للملكية الفكرية ش :الوكيل للتبليغ

 
  ).٣٢( يف الصنف ) ٩٩٣٩(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 

اخل ومـا يشـمله     .. .نيةمعدمياه  ، مياه ينابيع ، مياه شرب ، مياه فوارة أو مياه مكربنة    ، مياه مقطرة : بشأن
  )٣٢(الصنف 
 .Societe des Produits Nestle S.A : باسم

 .Vevey, Switzerland 1800 : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٣٠/٣/٢٠٠٥: قدم الطلب

 بيور اليف
 

 ٤٠٣٧، ٤٠٥٤ب .ل ص.م.سابا وشركاهم للملكية الفكرية ش: الوكيل للتبليغ
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٢٨

  ).٣٢( يف الصنف ) ٩٩٤٠(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
اخل ومـا يشـمله     ... مياه معدنية   ، مياه ينابيع ، مياه شرب ، مياه فوارة أو مياه مكربنة    ، مياه مقطرة : بشأن

  )٣٢(الصنف 
 .Societe des Produits Nestle S.A : باسم

 .Vevey, Switzerland 1800 : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىتعاطالذي ي

  .م٣٠/٣/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

PURE LIFE 
 

 
 ٤٠٣٧، ٤٠٥٤ب .ل ص.م.سابا وشركاهم للملكية الفكرية ش :الوكيل للتبليغ

 
  ).٢٤( يف الصنف ) ٩٩٤١(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 

  )٢٤(لفئة قطع منسوجة بشكل أقمشة تستخدم يف صناعة املالبس املتضمن با: بشأن
  .Vitale Barberis Canonico S.P.A : باسم

 .VIA DIAGONALE 296, 13050 PRATRIVERO (Riella) ITALY : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة: عمله بصفةى الذي يتعاط
  .م٤/٤/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

VITALE BARBERIS 
CANONICO 

 
 

 ٤٠٣٧، ٤٠٥٤ب .ل ص.م. شسابا وشركاهم للملكية الفكرية: الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٢٩

  ).٢٥( يف الصنف ) ٩٩٤٢(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
اخل  املتضمن   ... كرتات معرفة   ، كرتات صوفية ، قمصان، سراويل، جاكيتات، املالبس مبا فيها تنانري   : بشأن
  )٢٥(بالفئة 
  .Vitale Barberis Canonico S.P.A : باسم

 .VIA DIAGONALE 296, 13050 PRATRIVERO (Riella) ITALY : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٤/٤/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

VITALE BARBERIS 
CANONICO 

 

 
 ٤٠٣٧، ٤٠٥٤ب .ل ص.م.سابا وشركاهم للملكية الفكرية ش :الوكيل للتبليغ

 

  ).١١( يف الصنف ) ٩٩٤٣(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١١(الصنف ب كافة املنتجات املتضمنة: شأنب

 م.خ.شركة ضبان للتجارة العامة والصناعة م : باسم
  جبوار ملحمة أبو سيدو– شارع  الوحدة –غزة  : مركزها الرئيسي

 الصناعة والتجارة: الذي يتعاطي عمله بصفة
  .م٤/٤/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

NATIONAL STAR 
 

 
 جبوار ملحمة أبـو     /شارع  الوحدة    / غزة  / م  .خ.تجارة العامة والصناعة م   شركة ضبان لل  : الوكيل للتبليغ 

 ٢٨٠٥٨٦٦:  ت–سيدو 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٣٠

  ).٣٤( يف الصنف ) ٩٩٤٤(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣٤(كافة املنتجات  املتضمنة بالفئة : بشأن
 .Japan Tobacco Inc : باسم

 of 2-2-1- Toranomon, Minato-ku, Japan : مركزها الرئيسي
  .م٣/٤/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 ص ب   - غـزة  - شارع مجال عبد الناصر    ٢٠٩/٢٤٠ -توفيق أبو غزالة  / مكتب احملامي  :الوكيل للتبليغ 

)١١٦٣.( 
 

  ).٣٤( يف الصنف ) ٩٩٤٥(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣٤(كافة املنتجات  املتضمنة بالفئة : بشأن
 .Japan Tobacco Inc : باسم
 of 2-2-1- Toranomon, Minato-ku, Japan : زها الرئيسيمرك

  .م٣/٤/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 ص ب   - غـزة  - شارع مجال عبد الناصر    ٢٠٩/٢٤٠ -توفيق أبو غزالة  / مكتب احملامي : الوكيل للتبليغ 

)١١٦٣.( 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٣١

  ).٣٤( يف الصنف ) ٩٩٤٦(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٣٤(الفئة  باملنتجات املتضمنةكافة : بشأن
 .Japan Tobacco Inc : باسم

 of 2-2-1- Toranomon, Minato-ku, Japan : مركزها الرئيسي
  .م٣/٤/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 ص ب   - غـزة  - شارع مجال عبد الناصر    ٢٠٩/٢٤٠ -توفيق أبو غزالة  / كتب احملامي م: الوكيل للتبليغ 

)١١٦٣.( 

 
  ).٢٩( صنف يف ال) ٩٩٥٦(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 

  )٢٩( كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 الشركة اجلديدة افريوماروك : باسم

 .املغرب، والية اكادير، املنطقة الصناعية : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
 .م٧/٤/٢٠٠٥: قدم الطلب

  
 

DELMONACO 
 
 

 . غزة٥٠٥لكية الفكرية ص ب شركة أبو غزالة للم: الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٣٢

  ).٢٩( يف الصنف ) ٩٩٥٧(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٢٩( كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 الشركة اجلديدة افريوماروك : باسم

 .املغرب، والية اكادير، املنطقة الصناعية : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط

  .م٧/٤/٢٠٠٥: دم الطلبق
 
 

LIBERATOR 
 

 . غزة٥٠٥شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب : الوكيل للتبليغ

 
  ).٣٤( يف الصنف ) ٩٩٥٨(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 

 .السجائر والتبغ ومنتجات التبغ وأدوات املدخنني والوالعات وعيدان الثقاب: بشأن
  ,Ardath Tobacco Company Limited (a British Corporation) :باسم

 .Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, England : مركزها الرئيسي
  الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١٣/٤/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 . غزة٥٠٥شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب  :الوكيل للتبليغ



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٣٣

  ).٩( يف الصنف ) ٩٩٦٢( حتت رقم طلب تسجيل عالمة جتارية
  )٩(كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 .Kaonmedia Co., Ltd : باسم

 office No. 901, 9th Fl., Ssanyong IT Twin Tower- A, 442-17 : مركزهـا الرئيسـي  
Sangdaewon- Dong, Jungwon-Gu, 462-120 Republic of Korea. 

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١٨/٤/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 

 . غزة٥٠٥شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص ب  :الوكيل للتبليغ
 

  ).٥( يف الصنف ) ٩٩٦٣(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٥( الفئة بكافة املنتجات املتضمنة : بشأن
 Wyeth (Delaware Corporation) : باسم

 .Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, U.S.A : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
 .م١٩/٤/٢٠٠٥: قدم الطلب

  

VIDALTO 
 
 

  شارع عمر املختار – الرمال –غزة     .شرحبيل يوسف الزعيم/ مكتب احملامي : الوكيل للتبليغ
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٣٤

  ).٥( يف الصنف ) ٩٩٦٤(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٥( الفئة بكافة املنتجات املتضمنة : بشأن
 Wyeth (Delaware Corporation) : باسم

 .Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, U.S.A : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
 .م١٩/٤/٢٠٠٥: قدم الطلب

  

EXSIRA 
 
 

  شارع عمر املختار – الرمال –غزة .    شرحبيل يوسف الزعيم/ مكتب احملامي : الوكيل للتبليغ

 
  ).٥( يف الصنف ) ٩٩٦٥(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 

  )٥( الفئة بكافة املنتجات املتضمنة : بشأن
 Wyeth (Delaware Corporation) : باسم

 .Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, U.S.A : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
 .م١٩/٤/٢٠٠٥: قدم الطلب

  

EXOVANCE 
 
 

  شارع عمر املختار – الرمال –غزة .    شرحبيل يوسف الزعيم/ مكتب احملامي : الوكيل للتبليغ
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٣٥

  ).٥( يف الصنف ) ٩٩٦٦(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٥( لفئة بانتجات املتضمنة كافة امل: بشأن
 Wyeth (Delaware Corporation) : باسم

 .Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, U.S.A : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
 .م١٩/٤/٢٠٠٥: قدم الطلب

  

EXOVANCE 
 
 

  شارع عمر املختار – الرمال –غزة .    لزعيمشرحبيل يوسف ا/ مكتب احملامي : الوكيل للتبليغ

 
  ).٥( يف الصنف ) ٩٩٦٧(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 

  )٥( الفئة بكافة املنتجات املتضمنة : بشأن
 Wyeth (Delaware Corporation) : باسم

 .Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, U.S.A : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىطالذي يتعا
 .م١٩/٤/٢٠٠٥: قدم الطلب

  

ECENZ 
 
 

  شارع عمر املختار – الرمال –غزة .    شرحبيل يوسف الزعيم/ مكتب احملامي : الوكيل للتبليغ
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٣٦

  ).٥( يف الصنف ) ٩٩٦٨(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٥( الفئة بكافة املنتجات املتضمنة : بشأن
 Wyeth (Delaware Corporation) : باسم

 .Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, U.S.A : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
 .م١٩/٤/٢٠٠٥: قدم الطلب

  

ELIFORE 
 
 

 املختار  شارع عمر – الرمال –غزة .    شرحبيل يوسف الزعيم/ مكتب احملامي : الوكيل للتبليغ

 
  ).٥( يف الصنف ) ٩٩٦٩(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 

  )٥( الفئة بكافة املنتجات املتضمنة : بشأن
 Wyeth (Delaware Corporation) : باسم

 .Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, U.S.A : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط

 .م١٩/٤/٢٠٠٥:  الطلبقدم
  

PRISTIQ 
 
 

  شارع عمر املختار – الرمال –غزة .    شرحبيل يوسف الزعيم/ مكتب احملامي : الوكيل للتبليغ
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٣٧

  ).٥( يف الصنف ) ٩٩٧٠(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٥( الفئة بكافة املنتجات املتضمنة : بشأن
 Wyeth (Delaware Corporation) : باسم

 .Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, U.S.A : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
 .م١٩/٤/٢٠٠٥: قدم الطلب

  

CABILANT 
 
 

  شارع عمر املختار – الرمال –غزة .    شرحبيل يوسف الزعيم/ مكتب احملامي : الوكيل للتبليغ

 
  ).٥( يف الصنف ) ٩٩٧٢(ة حتت رقم طلب تسجيل عالمة جتاري

  )٥( لفئة باكافة املنتجات املتضمنة : بشأن
 SANOFI - AVENTIS : باسم

 of 174, avenue de France, 75013 Paris France : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
 .م٢٣/٤/٢٠٠٥: قدم الطلب

  

TEPENZET 
 
 

  ١١٦٣: ب.ص:  شارع مجال عبد الناصر غزة٢٠٩/٢٤٠توفيق أبو غزالة / امياحمل : الوكيل للتبليغ
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٣٨

  ).٥( يف الصنف ) ٩٩٧٣(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٥( الفئة بكافة املنتجات املتضمنة : بشأن
 SANOFI - AVENTIS : باسم

 of 174, avenue de France, 75013 Paris France : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىلذي يتعاطا

 .م٢٣/٤/٢٠٠٥: قدم الطلب
  

WINTHROP 
 
 

  ١١٦٣: ب.ص:  شارع مجال عبد الناصر غزة٢٠٩/٢٤٠توفيق أبو غزالة / احملامي : الوكيل للتبليغ

 
  ).١٠( يف الصنف ) ٩٩٧٤(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 

  )١٠( الفئة بكافة املنتجات املتضمنة : بشأن
 SANOFI - AVENTIS : باسم

 of 174, avenue de France, 75013 Paris France : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
 .م٢٣/٤/٢٠٠٥: قدم الطلب

  

WINTHROP 
 
 

  ١١٦٣: ب.ص:  شارع مجال عبد الناصر غزة٢٠٩/٢٤٠توفيق أبو غزالة / احملامي : الوكيل للتبليغ
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٣٩

  ).٤١( يف الصنف ) ٩٩٧٥(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
دليل يف اـاالت    ، كتب، نشرات، حلقات دراسية يف ااالت الطبية    ، اجتماعات، تنظيم مؤمترات : بشأن
  )٤١( مجيعها مشمولة يف الصنف ، الطبية
 SANOFI - AVENTIS : باسم

 of 174, avenue de France, 75013 Paris France : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
 .م٢٣/٤/٢٠٠٥: قدم الطلب

  

WINTHROP 
 
 

  ١١٦٣: ب.ص:  شارع مجال عبد الناصر غزة٢٠٩/٢٤٠توفيق أبو غزالة / احملامي : الوكيل للتبليغ

 
  ).٤٢( يف الصنف ) ٩٩٧٦(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 

مواقع ، استفاقة، أحباث إكلينيكية، أحباث بيولوجية وصيدالنية وطبية، ت لبحوث طبية  إمداد مساعدا : بشأن
مجيعهـا  . تصميم وتطوير برامج احلاسوب وقواعد البيانات     ، حاسوب لنشر املعلومات الطبية والصيدالنية    

  )٤٢( مشمولة يف الصنف 
 SANOFI - AVENTIS : باسم

 of 174, avenue de France, 75013 Paris France : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة: عمله بصفةى الذي يتعاط
  .م٢٣/٤/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

WINTHROP 
 

  ١١٦٣: ب.ص:  شارع مجال عبد الناصر غزة٢٠٩/٢٤٠توفيق أبو غزالة / احملامي : الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٤٠

  ).٤٤( يف الصنف ) ٩٩٧٧(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
. مد املعلومات الطبية والصيدالنية   ، استشارات متعلقة بالصيدليات واألمور الصحية    ، ةخدمات طبي : بشأن

  )٤٤( مجيعها مشمولة يف الصنف 
 SANOFI - AVENTIS : باسم

 of 174, avenue de France, 75013 Paris France : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٣/٤/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

WINTHROP 
 
 

  ١١٦٣: ب.ص:  شارع مجال عبد الناصر غزة٢٠٩/٢٤٠توفيق أبو غزالة / احملامي : الوكيل للتبليغ
 

  ).٩( يف الصنف ) ٩٩٨٢(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )٩(كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 ٢٨٠٦٨٦٦: ت. م.خ.شركة ضبان للتجارة العامة والصناعة م : باسم

  جبوار ملحمة أبو سيدو– شارع  الوحدة –غزة  : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٧/٤/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 جبوار ملحمة أبـو     /شارع  الوحدة    / غزة  / م  .خ.شركة ضبان للتجارة العامة والصناعة م     : الوكيل للتبليغ 

 ٢٨٠٥٨٦٦:  ت– سيدو
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٤١

  ).٩( يف الصنف ) ٩٩٨٣(جتارية حتت رقم طلب تسجيل عالمة 
  )٩(كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 م.خ.شركة ضبان للتجارة العامة والصناعة م : باسم

  جبوار ملحمة أبو سيدو– شارع  الوحدة –غزة  : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٢٧/٤/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 جبوار ملحمة أبـو     /شارع  الوحدة    / غزة  / م  .خ.شركة ضبان للتجارة العامة والصناعة م      :ل للتبليغ الوكي

 ٢٨٠٥٨٦٦:  ت–سيدو 
 

  ).٥( يف الصنف ) ٩٩٩٢(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
مواد التغذيـة املعـدة     ، املستحضرات الصحية ألغراض طبية   ، املستحضرات الصيدالنية والبيطرية  : بشأن
 .اخل...  الطيب ستعماللال
 .HAYAT KIMYA SANAYI A.S : باسم

 ,Cobancesme Sanayi Caddesi No. 16, Yenibosna, Istanbul : مركزهـا الرئيسـي  
Turkey 
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٣٠/٤/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

HAYAT 
 

 
 ٤٠٣٧ ، ٤٠٥٤ب .ت ص.م.سابا وشركاهم للملكية ش: الوكيل للتبليغ

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٤٢

  ).١٦( يف الصنف ) ٩٩٩٣(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
اخل ما يشـمله الصـنف      ... مناشف ورقية مبللة    ، حمارم ومناديل ومناشف ورقية   ، منتجات ورقية : بشأن

)١٦( 
 .HAYAT KIMYA SANAYI A.S : باسم

 Cobancesme Sanayi Caddesi No. 16, Yenibosna, Istanbul, Turkey : مركزها الرئيسي

 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٣٠/٤/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

 

HAYAT 
 

 
 ٤٠٣٧ ، ٤٠٥٤ب .ت ص.م.سابا وشركاهم للملكية ش: الوكيل للتبليغ

 

  ).٣( يف الصنف ) ٩٩٩٤(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .اخل... دم يف غسيل املالبس مستحضرات تبيض األقمشة وغريها من املواد اليت تستخ: بشأن
 .HAYAT KIMYA SANAYI A.S : باسم

 ,Cobancesme Sanayi Caddesi No. 16, Yenibosna, Istanbul : مركزهـا الرئيسـي  
Turkey 
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٣٠/٤/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 

MOLFIX
 

 
 

 ٤٠٣٧ ، ٤٠٥٤ب .ت ص.م.سابا وشركاهم للملكية ش: الوكيل للتبليغ
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٤٣

  ).٥( يف الصنف ) ٩٩٩٥(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
مواد التغذيـة املعـدة     ، الصحية ألغراض طبية  واملستحضرات  ،  الصيدالنية والبيطرية  ستحضراتامل: بشأن

 .إخل..... أغذية األطفال ، لالستعمال الطيب
 .HAYAT KIMYA SANAYI A.S : باسم

 ,Cobancesme Sanayi Caddesi No. 16, Yenibosna, Istanbul : مركزهـا الرئيسـي  
Turkey 

 الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة
  .م٣٠/٤/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 

MOLFIX
 

 
 

 ٤٠٣٧ ، ٤٠٥٤ب .ت ص.م.سابا وشركاهم للملكية ش: الوكيل للتبليغ
 

  ).١٦( يف الصنف ) ٩٩٩٦(لب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم ط
اخل اخلـاص   ..مناشف ورقية مبللة    ، مناشف ورقية ، حمارم ومناديل ومناشف ورقية   ، منتجات ورقية : نبشأ

 )١٦(بالفئة 
 .HAYAT KIMYA SANAYI A.S : باسم

 ,Cobancesme Sanayi Caddesi No. 16, Yenibosna, Istanbul : مركزهـا الرئيسـي  
Turkey 
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط

  .م٣٠/٤/٢٠٠٥: طلبقدم ال
 

 

MOLFIX
 

 
 ٤٠٣٧ ، ٤٠٥٤ب .ت ص.م.سابا وشركاهم للملكية ش :الوكيل للتبليغ

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٤٤

  ).٣( يف الصنف ) ٩٩٩٧(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .اخل... مستحضرات تبيض األقمشة وغريها من املواد اليت تستخدم يف غسيل املالبس : بشأن
 .HAYAT KIMYA SANAYI A.S : باسم

 ,Cobancesme Sanayi Caddesi No. 16, Yenibosna, Istanbul : مركزهـا الرئيسـي  
Turkey 
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٣٠/٤/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 

MOLPED
 

 
 

 ٤٠٣٧ ، ٤٠٥٤ب .ت ص.م.سابا وشركاهم للملكية ش: الوكيل للتبليغ

 
  ).٥(  الصنف يف) ٩٩٩٨(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 

مواد التغذيـة املعـدة     ، واملستحضرات الصحية ألغراض طبية   ، املستحضرات الصيدالنية والبيطرية  : بشأن
 اخل...أغذية األطفال ، لالستعمال الطيب

 .HAYAT KIMYA SANAYI A.S : باسم
 ,Cobancesme Sanayi Caddesi No. 16, Yenibosna, Istanbul : مركزهـا الرئيسـي  

Turkey 
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىذي يتعاطال

  .م٣٠/٤/٢٠٠٥: قدم الطلب
 

 

MOLPED
 

 
 

 ٤٠٣٧ ، ٤٠٥٤ب .ت ص.م.سابا وشركاهم للملكية ش :الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٤٥

  ).١٦٣( يف الصنف ) ٩٩٩٩(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
اخل اخلـاص   ..ف ورقية مبللة    مناش، مناشف ورقية ، حمارم ومناديل ومناشف ورقية   ، منتجات ورقية : بشأن
 )١٦(بالفئة 
 .HAYAT KIMYA SANAYI A.S : باسم

 ,Cobancesme Sanayi Caddesi No. 16, Yenibosna, Istanbul : مركزهـا الرئيسـي  
Turkey 
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٣٠/٤/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 

MOLPED
 

 
 ٤٠٣٧ ، ٤٠٥٤ب .ت ص.م.لكية شسابا وشركاهم للم :الوكيل للتبليغ

 

  ).١٦( يف الصنف ) ١٠٠٠٢(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
اخل اخلـاص   ..مناشف ورقية مبللة    ، مناشف ورقية ، حمارم ومناديل ومناشف ورقية   ، منتجات ورقية : بشأن
 )١٦(بالفئة 
 .HAYAT KIMYA SANAYI A.S : باسم

 ,Cobancesme Sanayi Caddesi No. 16, Yenibosna, Istanbul : مركزهـا الرئيسـي  
Turkey 
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م٣٠/٤/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 

BINGO 
 

 
 

 ٤٠٣٧ ، ٤٠٥٤ب .ت ص.م.سابا وشركاهم للملكية ش: الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٤٦

  ).١٦( يف الصنف ) ١٠٠٠٥(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
اخل اخلـاص   ..مناشف ورقية مبللة    ، مناشف ورقية ، رم ومناديل ومناشف ورقية   حما، منتجات ورقية : بشأن
 )١٦(بالفئة 
 .HAYAT KIMYA SANAYI A.S : باسم

 ,Cobancesme Sanayi Caddesi No. 16, Yenibosna, Istanbul : مركزهـا الرئيسـي  
Turkey 
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
 .م٣٠/٤/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

TEST 
 

 
 ٤٠٣٧ ، ٤٠٥٤ب .ت ص.م.سابا وشركاهم للملكية ش: الوكيل للتبليغ

 
 

  ).١١( يف الصنف ) ١٠٠١٤(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١١(مجيع البضائع املشمولة يف الصنف : بشأن
 شركة ضبان للتجارة العامة والصناعة املسامهة اخلصوصية احملدودة : باسم

  جبوار ملحمة أبو سيدو– شارع  الوحدة –غزة  : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
  .م١/٥/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 

MAGIC 
 
 

 ٢٨٠٥٨٦٦:  ت– جبوار ملحمة أبو سيدو /شارع  الوحدة / غزة : الوكيل للتبليغ
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٤٧

  ).١١( يف الصنف ) ١٠٠٢٢(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
  )١١(تجات املتضمنة بالصنف كافة املن: بشأن
 HUNAN XUNDA GROUP Co. LTD-CHINA- XUNDA INDUSTRIAL : باسم

 GARDEN FURONGRAODXIANGTANCITY HUNAN CHINA : مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة:  عمله بصفةىالذي يتعاط
 .م٥/٥/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
جبوار ملحمة أبـو    / شارع  الوحدة    / غزة  / م  .خ. م شركة ضبان للتجارة العامة والصناعة    : الوكيل للتبليغ 

 ٢٨٠٥٨٦٦:  ت–سيدو 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٤٨

 

 ٢٠٠٥ / ٣اعالن رقم 
 ١٩٢٤ لسنة ٣٣ختراعات والرسوم رقم إلقانون امتيازات ا

ليكن معلوماً أنه جيوز للذين يرغبون على منع امتياز لصـاحب االختـراع املـذكور أن يبلغـوا                  
اعتراضهم ملسجل امتيازات االختراعات والرسوم على النموذج اخلاص أدناه خالل شـهرين مـن     

 .تاريخ اإلعالن

 ١٧/١١/٢٠٠٥ صدر يف
 
 

                                                                       سامي أبو ظريفة
 مسجل امتيازات االختراعات والرسوم

 

 ٧٨طلب تسجيل امتياز اختراع رقم 
 .منذر محدان محد القصاص: مقدم من 
 .  شارع مجال عبد الناصر– الرمال – غزة –فلسطني 

 ).شلل رباعي كامل(جهاز زايد ملساعدة املعاقني حركياً : اسم االختراع
 .٢٩/٨/٢٠٠٥: تاريخ تقدمي الطلب

 
 
 
 

 .  شارع مجال عبد الناصر– الرمال – غزة –فلسطني : عنوان التبليغ
 

 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٤٩

 ٢٠٠٥ / ٣إعالن رقم 
 ١٩٣٨ لسنة ٣٥قانون العالمات التجارية رقم 

 
لتالية وفقاً ألحكام قانون العالمات التجارية وجيوز       قد تقدمت طلبات لتسجيل العالمات التجارية ا      

االعتراض على تسجيل أية عالمة مذكورة يف أي طلب من هذه الطلبات خالل ثالث أشهر مـن                 
 .تاريخ نشر الطلب

 .وتقدم االعتراضات إىل مسجل العالمات التجارية يف مكتبه
باب اليت يستند إليها املعترض وتبلغ منه       ويقدم االعتراض خطياً وفقاً للصيغة املقررة وتبني فيه األس        

نسخة إىل طالب التسجيل وال جيوز تقدمي االعتراض على التسجيل بصورة رمسية إال بعـد أنـذار                 
طالب التسجيل بذلك خطياً كي يكون لديه متسع من الوقت من سحب العالمة التجاريـة الـيت                 

 . مل ينذر الطالب على هذا الوجهيرغب يف تسجيلها وال حيكم للمعترض مبصاريف االعتراض إذا
 م١٧/١١/٢٠٠٥  يفصدر بغزة

 
 

 
    سامي أبو ظريفة                                                                               

 مسجل العالمات التجارية
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٥٠

  ).٥( يف الصنف ) ٩٦٩٢(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 ).٥(تجات املتضمنة بالصنف ة املنـكاف: بشأن
 Johnson & Johnson (New Jersey Corporation) : باسم

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

 الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة
  .م٤/١١/٢٠٠٤: قدم الطلب

 
 

BRAVONTO
 

 
 

  جبوار منتـزه البلديـة      – ش عمر املختار     – الرمال   –مي شرحبيل يوسف الزعيم غزة      احملا :الوكيل للتبليغ 
 ١١٥٣. ب. ص

 

  ).٥( يف الصنف ) ٩٧٣٩(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 ).٥(كافـة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 Alza Corporation : باسم

  .Charleston Road, Mountain View, California, U.S.A 1900: مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة

  .م٩/١٢/٢٠٠٤: قدم الطلب
 

 

D-TRANS
 

 
 

  جبوار منتـزه البلديـة      – ش عمر املختار     – الرمال   –احملامي شرحبيل يوسف الزعيم غزة       :الوكيل للتبليغ 
 ١١٥٣. ب. ص



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٥١

  ).٩( يف الصنف ) ٩٩٠٦(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .األدوات الكهربائية: بشأن
   . عادل مصطفى مرجتى:باسم

 . دير اآلتني شارع كنيسة– الزيتون –غزة : مركزها الرئيسي
 .صناع وجتار: الذي يتعاطى عمله بصفة

  .م١٢/٣/٢٠٠٥: قدم الطلب
 

 
 
 

 . شارع كنيسة دير اآلتني– الزيتون – غزة –عادل مصطفى مرجتى  :الوكيل للتبليغ
 

  ).٩( يف الصنف ) ٩٩٠٧(سجيل عالمة جتارية حتت رقم طلب ت
 .األدوات الكهربائية: بشأن
   . عادل مصطفى مرجتى:باسم

 . شارع كنيسة دير اآلتني– الزيتون –غزة : مركزها الرئيسي
 .صناع وجتار: الذي يتعاطى عمله بصفة

  .م١٢/٣/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 

 . شارع كنيسة دير اآلتني– الزيتون –  غزة–عادل مصطفى مرجتى  :الوكيل للتبليغ



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٥٢

  ).٣( يف الصنف ) ٩٩٤٨(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 ).٣(كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
   .شركة يوسف حبوش وأوالده :باسم

 .عباد الرمحن شارع – جباليا –غزة : مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة

  .م٦/٤/٢٠٠٥:  الطلبقدم

 
 

 ٢٨٦٩٩١٥:  ت– شارع عز الدين القسام – غزة –شركة يوسف حبوش وأوالده  :الوكيل للتبليغ
 

  ).٢( يف الصنف ) ٩٩٦١(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 .مستحضرات تلميع اجللد، أصباغ اجللد، أصباغ األقمشة، أصباغ األحذية: بشأن
  .Ozden Kimya Ve Plastik Sanayi Ticaret Limited Sirketi:باسم

 Istanbul Yolu 23.KM Saray Koyu Karsisi Baglar Mevkii Kazan: مركزها الرئيسي
Ankara - Turkey 
 .الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة

 .م١٧/٤/٢٠٠٥: قدم الطلب
 

ViLO 
 

 ١٢٨٨. ب.  ص–ار  شارع عمر املخت– غزة –احملامي زهري اخلالدي  :الوكيل للتبليغ



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٥٣

  ).٣٨( يف الصنف ) ١٠٠٢١(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 ).٣٨(كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
  Info2cell.com FZ-LLC:باسم

 U.A.E: مركزها الرئيسي

 .الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة
  .م٤/٥/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

 
 
 

 . غزة٥٠٥ب . غزالة للملكية الفكرية صشركة أبو :الوكيل للتبليغ
 

  ).٥( يف الصنف ) ١٠٠٨٤(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
املنتجات الطبية للعناية بالفم واملستحضرات الطبية لتلميع األسنان وغريها من املنتجات املشمولة يف             : بشأن

 ).٥(الصنف 
  ,Beecham Group Plc:باسم

 .Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, England 980: مركزها الرئيسي

 .صناع وجتار: الذي يتعاطى عمله بصفة
  .م١/٦/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

ACIDGUARD 
 
 

 ١٠٧. ب.  ص– غزة – مكتب نعيم جورج الصايغ وشركاه :الوكيل للتبليغ



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٥٤

  ).٢١( يف الصنف ) ١٠٠٨٥(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
ان وخالل األسنان احلريرية والفراشي واالسفنجات وغريها من املنتجات املشـمولة يف     فراشي األسن : بشأن

 ).٢١(الصنف 
  ,Beecham Group plc:باسم

 .Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, England 980: مركزها الرئيسي

 .صناع وجتار: الذي يتعاطى عمله بصفة
  .م١/٦/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 

ACIDGUARD 
 
 
 

 ١٠٧. ب.  ص– غزة –مكتب نعيم جورج الصايغ وشركاه  :الوكيل للتبليغ
 

  ).٩( يف الصنف ) ١٠٠٨٨(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 ).٩(املنتجات املتضمنة بالصنف كافة : بشأن
  .Acotel Group S.p.A:باسم

 Via Della Valle Die Fontanili, 29 (Rome), Italy: مركزها الرئيسي

 .الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة
  .م١١/٦/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 
 

 . غزة٥٠٥. ب. شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص :الوكيل للتبليغ
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٥٥

  ).٩( يف الصنف ) ١٠٠٩٠(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 ).٩(كافة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
  .AMPLIFON  S.p.A:باسم
 VIA RIPAMONTI, 131/133-Milano, Italy: ها الرئيسيمركز

 .الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة
  .م١٨/٦/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 

AMPLIFON 
 
 
 

 . غزة٥٠٥. ب. شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص :الوكيل للتبليغ
 

  ).٢٩( يف الصنف ) ١٠٠٩٤(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 ).٢٩(ة املنتجات املتضمنة بالصنف كاف: بشأن
  .International Foodstuffs CO:باسم

 .P.O.Box 4155 Sharijah, U.A.E: مركزها الرئيسي

 .الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة
  .م١٨/٦/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 

 . غزة٥٠٥. ب. شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ص :الوكيل للتبليغ
 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٥٦

  ).٥( يف الصنف ) ١٠٠٩٩(عالمة جتارية حتت رقم طلب تسجيل 
 ).٥(كافـة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 Wyeth (Delaware Corporation) : باسم

  .Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, U.S.A: مركزها الرئيسي
 الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة

  .م١٩/٦/٢٠٠٥: قدم الطلب
 

 

RYSTEON
 

 
 

  جبوار منتـزه البلديـة      – ش عمر املختار     – الرمال   –احملامي شرحبيل يوسف الزعيم غزة       :الوكيل للتبليغ 
 ١١٥٣. ب. ص

  ).٥( يف الصنف ) ١٠١٠٠(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 ).٥(كافـة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 Johnson & Johnson (New Jersey Corporation) : باسم

 ,One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey: مركزهـا الرئيسـي  
08933-7001, U.S.A. 
 الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة

  .م١٩/٦/٢٠٠٥: قدم الطلب

 

SIRTURO
 

 

 وار منتـزه البلديـة      جب – ش عمر املختار     – الرمال   –احملامي شرحبيل يوسف الزعيم غزة       :الوكيل للتبليغ 
 ١١٥٣. ب. ص



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٥٧

  ).٥( يف الصنف ) ١٠١٠٢(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 ).٥(كافـة املنتجات املتضمنة بالصنف : بشأن
 Wyeth (Delaware Corporation) : باسم

  .Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, U.S.A: مركزها الرئيسي
  الصناعة والتجارة:الذي يتعاطى عمله بصفة

  .م٢٣/٦/٢٠٠٥: قدم الطلب
 

 

ALAVERT
 

 
  جبوار منتـزه البلديـة      – ش عمر املختار     – الرمال   –احملامي شرحبيل يوسف الزعيم غزة       :الوكيل للتبليغ 

 ١١٥٣. ب. ص
 

  ).٢٩( يف الصنف ) ١٠١٠٣(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 ).٢٩( بالصنف صلصة بندورة: بشأن
 .يثم حممود محادةه :باسم

 . ش املشاهرة– أرض العلمي –الدرج  –غزة : مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة

  .م٢٣/٦/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 

 . ش املشاهرة– أرض العلمي – الدرج – غزة –هيثم حممود محادة  :الوكيل للتبليغ



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٥٨

  ).٢٩( الصنف يف ) ١٠١٣٥(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 ).٢٩(صلصة بندورة بالصنف : بشأن
 . هيثم حممود محادة:باسم

 . ش املشاهرة– أرض العلمي – الدرج –غزة : مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة

  .م١٨/٧/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 

 .املشاهرة ش – أرض العلمي – الدرج – غزة –هيثم حممود محادة  :الوكيل للتبليغ
 

  ).٢٩( يف الصنف ) ١٠١٧٤(طلب تسجيل عالمة جتارية حتت رقم 
 ).٢٩(صلصة بندورة بالصنف : بشأن
 . هيثم حممود محادة:باسم

 . ش املشاهرة– أرض العلمي – الدرج –غزة : مركزها الرئيسي
 .الصناعة والتجارة: الذي يتعاطى عمله بصفة

  .م٢٣/٦/٢٠٠٥: قدم الطلب

 
 

 . ش املشاهرة– أرض العلمي – الدرج – غزة –هيثم حممود محادة  :ليغالوكيل للتب



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٥٩

 العالمـات التي تم نقـل ملكـيتها
 

رقم  الرقم

 العالمة

 اسم المحال إليه وعنوانه اسم المسجل وعنوانه

-1 2184 Reckitt Benckiser N.V.
2-12 De Fruittuinen, 2132 
NZ Hoofdorp, 
Thenetherland.

Reckitt Benckisere (Espana), 
s.1. 
Paseo de Gracia, Barcelona 
08007, Spain.

-2 4842 Unilever plc.
Port Sunlight, Wirral 
Merseyside, England.

Johnson Diverscy, Inc.
8310 16th street, o.o. Box 
902,
Sturtevant, wisconin, 53177-
0902, U.S.A.

-3 4843 Unilever plc.
Port Sunlight, Wirral 
Merseyside, England.

Johnson Diverscy, Inc.
8310 16th street, o.o. Box 
902,
Sturtevant, wisconin, 53177-
0902, U.S.A.

-4 4491 Unilever plc.
Port Sunlight, Wirral 
Merseyside, England.

Johnson Diverscy, Inc.
8310 16th street, o.o. Box 
902,
Sturtevant, wisconin, 53177-
0902, U.S.A.

-5 4492 Unilever plc.
Port Sunlight, Wirral 
Merseyside, England.

Johnson Diverscy, Inc.
8310 16th street, o.o. Box 
902,
Sturtevant, wisconin, 53177-
0902, U.S.A.

-6 1451 Moulinex S.A.,
22 place des Vosgas, la 
Defense 5,92979 Paris.

SEB S.A.
Les 4M-chemin du Petit Bois, 
69134 Ecully.

-7 1452 Moulinex S.A.,
22 place des Vosgas, la 
Defense 5,92979 Paris.

Moulinex S.A.,
22 place des Vosgas, la 
Defense 5,92979 Paris.

-8 1453 Moulinex S.A.,
22 place des Vosgas, la 
Defense 5,92979 Paris.

Moulinex S.A.,
22 place des Vosgas, la 
Defense 5,92979 Paris.



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٦٠

-9 4638 Double Eagle B.V.
Kaya W.F.G. Mensing 
18,2nd Floor,
Willemstad, Curacao, 
Netherland Antilles.

1- Double Eagle Brands N.V.
2- Stichting Deb.
1- Kaya W.F.G. Mensing 32nd 
, Willemstad, Curacao, 
Netherland Antilles.
2- Hoofdstraat 14,3114 GG 
Shiedam, The Netherlands.

-10 3891 Time Warner 
Entertainment Company 
L.P. 
75 Rockefeller Plaza New 
York, New York 10019, 
U.S.A.

Warner Communications Inc.
75 Rockefeller Plaza New 
York, New York 10019, 
U.S.A.

-11 3892 Time Warner 
Entertainment Company 
L.P. 
75 Rockefeller Plaza New 
York, New York 10019, 
U.S.A.

Warner Communications Inc.
75 Rockefeller Plaza New 
York, New York 10019, 
U.S.A.

-12 3893 Time Warner 
Entertainment Company 
L.P. 
75 Rockefeller Plaza New 
York, New York 10019, 
U.S.A.

Warner Communications Inc.
75 Rockefeller Plaza New 
York, New York 10019, 
U.S.A.

-13 3891 Warner Communications 
Inc.
75 Rockefeller Plaza New 
York, New York 10019, 
U.S.A.

Home Box Office Inc.
1100 Avenue of Americas, 
New York, New York 10036, 
U.S.A.

 
-14 3892 Warner Communications 

Inc.
75 Rockefeller Plaza New 
York, New York 10019, 
U.S.A.

Home Box Office Inc.
1100 Avenue of Americas, 
New York, New York 10036, 
U.S.A.

-15 3893 Warner Communications Inc.
75 Rockefeller Plaza New 
York, New York 
10019, U.S.A.

Home Box Office Inc.
1100 Avenue of Americas, 
New York, New York 10036, 
U.S.A.
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-16 489 Societe des produitsb 
Nestle S.A.
1800 Vevey, Canton of 
Vaud, Switzerland

Sudnif S.A. (Switzerland).
Baarer strasse 63, 6301 Zug, 
Switzerland.

-17 490 Societe des produitsb 
Nestle S.A.
1800 Vevey, Canton of 
Vaud, Switzerland

Sudnif S.A. (Switzerland).
Baarer strasse 63, 6301 Zug, 
Switzerland.

-18 492 Societe des produitsb 
Nestle S.A.
1800 Vevey, Canton of 
Vaud, Switzerland

Sudnif S.A. (Switzerland).
Baarer strasse 63, 6301 Zug, 
Switzerland.

-19 7252 Wyeth.
Five Giralda FARMS, 
Madison, New Jersey

 07940-0874 U.S.A. 

Wyeth Holdings Corporation. 
Five Giralda FARMS, 
Madison, New Jersey 
07940-0874 U.S.A.   

-20 6965 Rhone-Poulenc Rorer Inc.
300 somerset Corporate 
Blvd. Bridgewater, New 
Jersey 08807 U.S.A

Aventis Holding Inc. 
3711 Kennett Pike, Suite 200,
Greenville De 19807, U.S.A.

-21 2967 Budget Rent Acar 
Corporation.
4225 Napervill Road 
Lisle 11 Linoise 60532 
U.S.A.

Budget Rent Acar System, 
Inc.
6 Syivan Way Parsippany 
New Jersey 07054 U.S.A.

-22 2969 Budget Rent Acar 
Corporation.
4225 Napervill Road 
Lisle 11 Linoise 60532 
U.S.A.

Budget Rent Acar System, 
Inc.
6 Syivan Way Parsippany 
New Jersey 07054 U.S.A.

-23 8280 Budget Rent Acar 
Corporation.
4225 Napervill Road 
Lisle 11 Linoise 60532 
U.S.A.

Budget Rent Acar System, 
Inc.
6 Syivan Way Parsippany 
New Jersey 07054 U.S.A.

-24 114 EMI Records Limited.
EMI House, 43 Brook 
Green London, w6 7EF,
United Kingdom

HMV (IP) Limited.
Shelley House, 2-4 York Road,
Maidenhead, SL 61 SR, United 
Kingdom
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-25 115 EMI Records Limited.
EMI House, 43 Brook 
Green London, w6 7EF,
United Kingdom

HMV (IP) Limited.
Shelley House, 2-4 York Road,
Maidenhead, SL 61 SR, United 
Kingdom

-26 3073 Guinness United 
Distillers & Vintners
Amsterdam B.V.
Molenwerf 10-12, 1014 
BG, Amsterdam, The 
Netherlands.

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

-27 3074 Guinness United 
Distillers & Vintners
Amsterdam B.V.
Molenwerf 10-12, 1014 
BG, Amsterdam, The 
Netherlands.

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

-28 3075 Guinness United 
Distillers & Vintners
Amsterdam B.V.
Molenwerf 10-12, 1014 
BG, Amsterdam, The 
Netherlands.

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

-29 3089 Guinness United 
Distillers & Vintners
Amsterdam B.V.
Molenwerf 10-12, 1014 
BG, Amsterdam, The 
Netherlands.

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

 .شركة مطعم كويك بيك 7194 30-
 شارع عمر املختار    – الرمال   –غزة  

 اهول مقابل اجلندي –

شركة التواصـل للصـناعة والتجـارة       
 .واملقاوالت العامة املسامهة احملدودة

 شـقة   – برج اجلـالء     – الرمال   –غزة  
   الدور األول١٠٩

-31 4270 Bausch & Lomb 
Pharmaceuticals, Inc.
8500 Hiddenriver 
Parkway Tampa, Florida 
33637.

Bausch & Lomb 
Incorporated.
One Bausch & Lomb Place.
Rockester, NT 14604.
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-32 1646 LG Electronics 
Investment Ltd.
20, Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, 
Korea

LG Corp.
20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, 
Korea

-33 1647 LG Electronics 
Investment Ltd.
20, Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, 
Korea

LG Corp.
20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, 
Korea

-34 1648 LG Electronics 
Investment Ltd.
20, Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, 
Korea

LG Corp.
20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, 
Korea

-35 1649 LG Electronics 
Investment Ltd.
20, Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, 
Korea

LG Corp.
20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, 
Korea

-36 1650 LG Electronics 
Investment Ltd.
20, Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, 
Korea

LG Corp.
20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, 
Korea

-37 1651 LG Electronics 
Investment Ltd.
20, Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, 
Korea

LG Corp.
20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, 
Korea

-38 3060 LG Electronics 
Investment Ltd.
20, Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, 
Korea

LG Corp.
20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, 
Korea

-39 3061 LG Electronics Investment Ltd.
20, Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, 
Korea

LG Corp.
20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, 
Korea
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-40 3062 LG Electronics 
Investment Ltd.
20, Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, 
Korea

LG Corp.
20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, 
Korea

-41 3063 LG Electronics 
Investment Ltd.
20, Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, 
Korea

LG Corp.
20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, 
Korea

-42 3064 LG Electronics 
Investment Ltd.
20, Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, 
Korea

LG Corp.
20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, 
Korea

-43 3065 LG Electronics 
Investment Ltd.
20, Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, 
Korea

LG Corp.
20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, 
Korea

-44 4046 LG Electronics 
Investment Ltd.
20, Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, 
Korea

LG Corp.
20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, 
Korea

-45 4047 LG Electronics 
Investment Ltd.
20, Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, 
Korea

LG Corp.
20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, 
Korea

-46 4048 LG Electronics 
Investment Ltd.
20, Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, 
Korea

LG Corp.
20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, 
Korea

-47 3880 Ascot Cigarette Company Ltd
AN Israel Company of 33 
Lilienblum st. Tell-Aviv 
65133 Israel.

Dubek Ltd.
AN Israel Company of 33 
Lilienblum st. Tell-Aviv 
65133 Israel.
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-48 3882 Ascot Cigarette Company 
Ltd
AN Israel Company of 33 
Lilienblum st. Tell-Aviv 
65133 Israel.

Dubek Ltd.
AN Israel Company of 33 
Lilienblum st. Tell-Aviv 
65133 Israel.

-49 3883 Ascot Cigarette Company 
Ltd
AN Israel Company of 33 
Lilienblum st. Tell-Aviv 
65133 Israel.

Dubek Ltd.
AN Israel Company of 33 
Lilienblum st. Tell-Aviv 
65133 Israel.

-50 3796 Fila Nederland B.V.,
5,1183 At Amstelveen, 
The Netherland.

Fila Luxembourg. S.A.R.L.
46/A Avenue J.F Kennedy
 L-1855. Luxembourg.

-51 8237 Moevenpick Holding.
Sinserstrasse 47 6330 
Cham, Switzerland.

Societe des Produits, Nestle 
S.A.
Sinserstrasse 47 6330 Cham, 
Switzerland.

-52 3698 Moevenpick Holding.
Sinserstrasse 47 6330 
Cham, Switzerland.

Societe des Produits, Nestle 
S.A.
Sinserstrasse 47 6330 Cham, 
Switzerland.

-53 6838 The Cartoon Network LP, 
A.U.S. Company.

تيكوود درايف نيويورك  1050
مدينة اتالنتا والية جورجيا

الواليات املتحدة األمريكية 30318

Cable News Network 
LP,LLLP.

اس إن إن سنتر مدينة أتالنتا والية 
الواليات  30348-5369 جورجيل

املتحدة األمريكية
-54 6839 The Cartoon Network LP, 

A.U.S. Company.
تيكوود درايف نيويورك  1050

مدينة اتالنتا والية جورجيا
الواليات املتحدة األمريكية 30318

Cable News Network 
LP,LLLP.

اس إن إن سنتر مدينة أتالنتا والية 
الواليات  30348-5369 جورجيل

املتحدة األمريكية
.استا مديكا اكتنجساشانت 2659 55-

 45 ,60314 وايز مولرشتراسه
أملانيا، فرانكفورت أم مني

 .ج. ك. ه اندكو. ب. م.  جفياترس 

 45 ,60314 وايز مولرشتراسه
أملانيا، فرانكفورت أم مني
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.استا مديكا اكتنجساشانت 2660 56-
 45 ,60314 وايز مولرشتراسه

أملانيا، فرانكفورت أم مني

 .ج.  ك.ه اندكو. ب. م.  جفياترس 
 45 ,60314 وايز مولرشتراسه

أملانيا، فرانكفورت أم مني
.استا مديكا اكتنجساشانت 2661 57-

 45 ,60314 وايز مولرشتراسه
أملانيا، فرانكفورت أم مني

. ج. ك. ه اندكو. ب. م.  جفياترس 

 45 ,60314 وايز مولرشتراسه
أملانيا، فرانكفورت أم مني

. مديكا اكتنجساشانتاستا 2665 58-
 45 ,60314 وايز مولرشتراسه

أملانيا، فرانكفورت أم مني

. ج. ك. ه اندكو. ب. م.  جفياترس 

 45 ,60314 وايز مولرشتراسه
أملانيا، فرانكفورت أم مني

.استا مديكا اكتنجساشانت 2681 59-
 45 ,60314 وايز مولرشتراسه

أملانيا، فرانكفورت أم مني

. ج. ك. ه اندكو. ب. م.  جسفياتر 

 45 ,60314 وايز مولرشتراسه
أملانيا، فرانكفورت أم مني

.استا مديكا اكتنجساشانت 2683 60-
 45 ,60314 وايز مولرشتراسه

أملانيا، فرانكفورت أم مني

. ج. ك. ه اندكو. ب. م.  جفياترس 

 45 ,60314 وايز مولرشتراسه
انياأمل، فرانكفورت أم مني

.استا مديكا اكتنجساشانت 2685 61-
 45 ,60314 وايز مولرشتراسه

أملانيا، فرانكفورت أم مني

. ج. ك. ه اندكو. ب. م.  جفياترس 

 45 ,60314 وايز مولرشتراسه
أملانيا، فرانكفورت أم مني

.استا مديكا اكتنجساشانت 2686 62-
 45 ,60314 وايز مولرشتراسه

أملانيا، منيفرانكفورت أم 

. ج. ك. ه اندكو. ب. م.  جفياترس 

 45 ,60314 وايز مولرشتراسه
أملانيا، فرانكفورت أم مني

.استا مديكا اكتنجساشانت 2687 63-
 45 ,60314 وايز مولرشتراسه

أملانيا، فرانكفورت أم مني

. ج. ك. ه اندكو. ب. م.  جفياترس 

 45 ,60314 وايز مولرشتراسه
أملانيا، انكفورت أم منيفر

.استا مديكا اكتنجساشانت 2688 64-
 45 ,60314 وايز مولرشتراسه

أملانيا، فرانكفورت أم مني

 .ج. ك. ه اندكو. ب. م.  جفياترس 
 45 ,60314 وايز مولرشتراسه

أملانيا، فرانكفورت أم مني
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-65 4105 Fila Nederland B.V.,
5,1183 At Amstelveen, 
The Netherland.

Fila Luxembourg. S.A.R.L.
46/A Avenue J.F Kennedy
 L-1855. Luxembourg.

-66 4106 Fila Nederland B.V.,
5,1183 At Amstelveen, 
The Netherland.

Fila Luxembourg. S.A.R.L.
46/A Avenue J.F Kennedy
 L-1855. Luxembourg.

-67 6019 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-68 6020 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-69 6710 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-70 6711 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-71 6712 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-72 6713 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-73 6809 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-74 6810 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-75 6813 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-76 6694 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-77 6695 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.
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-78 6696 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-79 6697 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-80 6698 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-81 6699 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-82 6700 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-83 6701 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-84 6702 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-85 6703 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-86 6704 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-87 6705 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-88 6706 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-89 6707 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-90 6708 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.
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-91 6709 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-92 6759 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-93 6760 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-94 6761 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-95 6762 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-96 6763 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-97 6764 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-98 6765 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-99 6766 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-100 6767 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-101 6768 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-102 6769 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-103 6770 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.
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-104 6771 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-105 6772 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-106 6773 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-107 6774 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-108 5814 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-109 5812 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-110 929 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-111 6714 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-112 6715 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-113 6716 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-114 6717 NOVARTIS AG.
4002 Basel –Switzerland.

Syngenta Participations AG.
Schwarzwldallee 215, CH-
4058 Basel – Switzerland.

-115 7238 S.P.A. EBIDIO GALBANI. 
Via Togliatti 8,melzo 
(Milano) Italy.

PONTNEUF S.P.A.
Via Principe Amedo 3,Milan, 
Italy.

-116 7239 S.P.A. EBIDIO GALBANI. 
Via Togliatti 8,melzo 
(Milano) Italy.

PONTNEUF S.P.A.
Via Principe Amedo 3,Milan, 
Italy.
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-117 3797 FILA SPORT GALBANI. 
Viale Cesare Battisti, 26 
13900 Battisit, Italy.

Fila Nederland B.V.,
Amalialaan 41C, Ist Floor, 3743 
KE Baarn, The Netherlands

-118 3798 FILA SPORT GALBANI. 
Viale Cesare Battisti, 26 
13900 Battisti, Italy.

Fila Nederland B.V.,
Amalialaan 41C, Ist Floor, 3743 
KE Baarn, The Netherlands

-119 3797 Fila Nederland B.V.,
Amalialaan 41C, Ist 
Floor, 3743 KE Baarn,
The Netherlands

Fila Luxembourg. S.A.R.L.
13 Boulevard du Prince 
Henril-1724 
Luxembourg

-120 3798 Fila Nederland B.V.,
Amalialaan 41C, Ist 
Floor, 3743 KE Baarn,
The Netherlands

Fila Luxembourg. S.A.R.L.
13 Boulevard du Prince 
Henril-1724 
Luxembourg

-121 829 AIWA CO., LTD
26, Kanda-Nishikicho3-
chome, Ohiyoda-ku, 
Tokyo, Japan.

Sony Kabushiki Kaisha
6-7-35 Kitashinagawa, 
Shinagawa-ku Tokyo, Japan.

-122 3841 AIWA CO., LTD
26, Kanda-Nishikicho3-
chome, Ohiyoda-ku, 
Tokyo, Japan.

Sony Kabushiki Kaisha
6-7-35 Kitashinagawa, 
Shinagawa-ku Tokyo, Japan.

شركة مرجتى إخـوان للمعـدات       918 123-
  غزة-الزراعية والصناعية 

  غزة-شركة مرجتى لتعبئة املياه الغازية 

-124 3266 Whirlpool Europe B.V.
Heerbaan 50-52 4817 NL 
Breda The Netherlands.

Bauknecht Marken GmbH.
Gottlob- Bauknecht strasse 
1-11 73614 Schorndorf 
Germany. 

-125 3267 Whirlpool Europe B.V.
Heerbaan 50-52 4817 NL 
Breda The Netherlands.

Bauknecht Marken GmbH.
Gottlob- Bauknecht strasse 1-11 
73614 Schorndorf Germany.  

-126 5783 Unilever N.V.
Weena 455, 3013 Al 
Rotterdam Netherlands.

FD Mangaement, Inc.
300 Delaware Avenue, City 
of Wilmington, State of 
Delaware 19801, United 
States of America.
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-127 6300 Unilever N.V.
Weena 455, 3013 Al 
Rotterdam Netherlands.

FD Mangaement, Inc.
300 Delaware Avenue, City 
of Wilmington, State of 
Delaware 19801, United 
States of America.

-128 5209 Unilever N.V.
Weena 455, 3013 Al 
Rotterdam Netherlands.

FD Mangaement, Inc.
300 Delaware Avenue, City 
of Wilmington, State of 
Delaware 19801, United 
States of America.

-129 4453 Novartis AG.
4002 Basel, Switzerland.

SYNGENTA 
PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215,4058 
Basel, Switzerland.

-130 4455 Novartis AG.
4002 Basel, Switzerland.

SYNGENTA 
PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215,4058 
Basel, Switzerland.

-131 4456 Novartis AG.
4002 Basel, Switzerland.

SYNGENTA 
PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215,4058 
Basel, Switzerland.

-132 4457 Novartis AG.
4002 Basel, Switzerland.

SYNGENTA 
PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215,4058 
Basel, Switzerland.

-133 4458 Novartis AG.
4002 Basel, Switzerland.

SYNGENTA 
PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215,4058 
Basel, Switzerland.

-134 4459 Novartis AG.
4002 Basel, Switzerland.

SYNGENTA 
PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215,4058 
Basel, Switzerland.

-135 4460 Novartis AG.
4002 Basel, Switzerland.

SYNGENTA 
PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215,4058 
Basel, Switzerland.

-136 4461 Novartis AG.SYNGENTA 
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4002 Basel, Switzerland.PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215,4058 
Basel, Switzerland.

-137 4462 Novartis AG.
4002 Basel, Switzerland.

SYNGENTA 
PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215,4058 
Basel, Switzerland.

-138 4463 Novartis AG.
4002 Basel, Switzerland.

SYNGENTA 
PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215,4058 
Basel, Switzerland.

-139 7378 Nutricia International B.V. 
Rokkeveenseweg 49,2712 
PJ ZOETERMEER, 
The Netherlands.

Numico Financial Services S.A. 
Rue Pepinet 1, 1003 
LAUSANNE,
Switzerland.

-140 7379 Nutricia International B.V. 
Rokkeveenseweg 49,2712 
PJ ZOETERMEER, 
The Netherlands.

Numico Financial Services S.A. 
Rue Pepinet 1, 1003 
LAUSANNE,
Switzerland.

-141 7380 Nutricia International B.V. 
Rokkeveenseweg 49,2712 
PJ ZOETERMEER, 
The Netherlands.

Numico Financial Services S.A. 
Rue Pepinet 1, 1003 
LAUSANNE,
Switzerland.

-142 7381 Nutricia International B.V. 
Rokkeveenseweg 49,2712 
PJ ZOETERMEER, 
The Netherlands.

Numico Financial Services S.A. 
Rue Pepinet 1, 1003 
LAUSANNE,
Switzerland.

-143 7382 Nutricia International B.V. 
Rokkeveenseweg 49,2712 
PJ ZOETERMEER, 
The Netherlands.

Numico Financial Services S.A. 
Rue Pepinet 1, 1003 
LAUSANNE,
Switzerland.

-144 7383 Nutricia International B.V. 
Rokkeveenseweg 49,2712 
PJ ZOETERMEER, 
The Netherlands.

Numico Financial Services S.A. 
Rue Pepinet 1, 1003 
LAUSANNE,
Switzerland.

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٧٤

 العالمـات التي تم تجـديدهـا
 

 العنوان رقم العالمة الرقم

-1 5039 Reckitt Benckiser N.V.
-2 5040 Reckitt Benckiser N.V.
-3 5041 Reckitt Benckiser N.V.
 المـويات السـم وحلـركة مطعـش 3268 4-

-5 4821 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
-6 5034   Hugo Boss A.G.
-7 5033   Hugo Boss A.G.
-8 4894 Fasic Africa (proprietary) limited
-9 4810 Dorpan, S.L.
-10 4638 Double Eagle B.V.
-11 4582 Merial
-12 4721 Howard Johnson International, I N C.
-13 4720 Days Inns worldwide I N C.
ةـة والبيئـسـتشارين للهندساد املـركة احتـش 4863 14-
ةـة والبيئـاد املسـتشارين للهندسـركة احتـش 4864 15-
ةـة والبيئـاد املسـتشارين للهندسـركة احتـش 4865 16-
ةـة والبيئـاد املسـتشارين للهندسـركة احتـش 4866 17-
-18 5117 El Baik Food Systems Co
-19 5119 El Baik Food Systems Co
-20 5120 El Baik Food Systems Co
-21 5128 Hilton Hospitality, Inc.
-22 5129 Hilton Hospitality, Inc.
-23 4915 Wright Beverages intenational Limited
-24 4916 Wright Beverages intenational Limited
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-25 4917 Wright Beverages intenational Limited
-26 4808 Wright Beverages intenational Limited
-27 4809 Wright Beverages intenational Limited
-28 4854 Societe des produits Nestle S.,
-29 4927 Societe des produits Nestle S.,
-30 4855 Societe des produits Nestle S.,
-31 4913 Societe des produits Nestle S.,
-32 4910 Societe des produits Nestle S.,
-33 4912 Societe des produits Nestle S.,
-34 4183 The Well Come Foundation Ltd
-35 4188 The Well Come Foundation Ltd
-36 4030 The Clorox Company
-37 4031 The Clorox Company
-38 4848 Alexander Duckham & Co., Limited
-39 4849 Alexander Duckham & Co., Limited
-40 4956 Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport
-41 4957 Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport
-42 4958 Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport
-43 4861 Rodale Inc.
-44 4882 Otmc Limited
-45 4828 Pepsi, Inc, (North Carolina Corporation)
-46 4829 Davidoff & Cie SA
Warner-Lambert Company  43 امتياز اختراع 47-

Warner-Lambert Company  49 امتياز اختراع 48-

31Sogelerg- Sogreah a French Societe, Anonyme امتياز اختراع 49-

-50  1419 Eterna S.A. Fabriaued Horlogerie

-51 4659 Arla Food amba
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-52 628 Alberto-Culver Company-U.S.A

-53 1433 Alfred Dunhill Limited

-54 4398 Bayer Corpscince SA

-55 4399 Bayer Corpscince SA

-56 4400 Bayer Corpscince SA

-57 4405 Bayer Corpscince SA

-58 4406 Bayer Corpscince SA

-59 4407 Bayer Corpscince SA

-60 4782 Sara Lee Corporation

-61 4732 Sara Lee Corporation

-62 4733 Sara Lee Corporation

-63 4782 Sony Kabushiki Kaisha

-64 4811 UNILEVER PLC.,

-65 4812 UNILEVER PLC.,

-66 4813 UNILEVER PLC.,

-67 4814 UNILEVER PLC.,

-68 4830 UNILEVER PLC.,

-69 4831 UNILEVER PLC.,

-70 4832 UNILEVER PLC.,

-71 4833 UNILEVER PLC.,

-72 4834 UNILEVER PLC.,

-73 4835 UNILEVER PLC.,

-74 4836 UNILEVER PLC.,

-75 4837 UNILEVER PLC.,

-76 8438 UNILEVER PLC.,

-77 8439 UNILEVER PLC.,
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-78 4862 Bio-technology general crop

-79 4990 Demo Holding S.A.

-80 4991 Demo Holding S.A.

-81 4992 Demo Holding S.A.

-82 4993 Demo Holding S.A.

-83 5001 SB pharmco Puerto Rico Inc.

-84 5036 Six continents Hotels, Inc.

-85 5037 Six continents Hotels, Inc.

-86 3862 DuBeK Ltd.,

-87 5140 Robert Bosch GMBH

-88 5141 Robert Bosch GMBH

-89 5142 Robert Bosch GMBH

-90 5143 Robert Bosch GMBH

-91 5144 Robert Bosch GMBH

-92 5145 Robert Bosch GMBH

-93 5146 Robert Bosch GMBH

-94 5147 Robert Bosch GMBH

-95 5148 Robert Bosch GMBH

-96 5149 Robert Bosch GMBH

-97 5150 Robert Bosch GMBH

-98 5151 Robert Bosch GMBH

-99 5152 Robert Bosch GMBH

-100 5153 Robert Bosch GMBH

-101 5154 Robert Bosch GMBH

-102 5152 Robert Bosch GMBH

-103 5150 Robert Bosch GMBH
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-104 5151 Robert Bosch GMBH

-105 5152 Robert Bosch GMBH

-106 5153 Robert Bosch GMBH

-107 5154 Robert Bosch GMBH

-108 5155 Robert Bosch GMBH

-109 5156 Robert Bosch GMBH

-110 5157 Robert Bosch GMBH

-111 5158 Robert Bosch GMBH

-112 5159 Robert Bosch GMBH

-113 5160 Robert Bosch GMBH

-114 5161 Robert Bosch GMBH

-115 5162 Robert Bosch GMBH

-116 5163 Robert Bosch GMBH

-117 5164 Robert Bosch GMBH

-118 5165 Robert Bosch GMBH

-119 4968 Mars, Incorporated, (Delaware Corporation)

-120 4969 Mars, Incorporated, (Delaware Corporation)

-121 4970 Mars, Incorporated, (Delaware Corporation)

-122 4971 Mars, Incorporated, (Delaware Corporation)

-123 4972 Mars, Incorporated, (Delaware Corporation)

-124 4973 Mars, Incorporated, (Delaware Corporation)

-125 4989 Mars, Incorporated, (Delaware Corporation)

-126 4965 Brink's Network, Inc.

-127 4966 Brink's Network, Inc.

-128 5106 Revlon (SuissE) S.A.,

-129 5107 Revlon (SuissE) S.A.,
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-130 5108 Revlon (SuissE) S.A.,

-131 5109 Revlon (SuissE) S.A.,

-132 5114 Fieldpolnt B.V.

-133 5380 Osram Gesellschaft mit beschranker Haftung

-134 5381 Osram Gesellschaft mit beschranker Haftung

-135 5382 Osram Gesellschaft mit beschranker Haftung

-136 5383 Osram Gesellschaft mit beschranker Haftung

-137 5384 Osram Gesellschaft mit beschranker Haftung

-138 4996 Immunotec Research Ltd

-139 5016 Montaigne poreums Et Beaute S.A.R.I.

-140 5118 El Baik Food Systems Co.

-141 5083 Glaxo Group Limited.

-142 5084 Glaxo Group Limited.

-143 5076 Glaxo Group Limited.

-144 5077 Glaxo Group Limited.

-145 5078 Glaxo Group Limited.

-146 5079 Glaxo Group Limited.

-147 5080 Glaxo Group Limited.

-148 5081 Glaxo Group Limited.

-149 5082 Glaxo Group Limited.

-150 4999 Smithkline Beecham PLC

-151 5000 Smithkline Beecham PLC

-152 5004 Smithkline Beecham PLC

-153 5005 Smithkline Beecham PLC

-154 5006 Smithkline Beecham PLC

-155 5007 Smithkline Beecham PLC
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-156 5008 Smithkline Beecham PLC

-157 5009 Smithkline Beecham PLC

-158 5010 Smithkline Beecham PLC

-159 5012 Smithkline Beecham PLC

-160 5013 Smithkline Beecham PLC

-161 5016 Smithkline Beecham PLC

-162 5017 Smithkline Beecham PLC

-163 5018 Smithkline Beecham PLC

-164 5019 Smithkline Beecham PLC

-165 5020 Smithkline Beecham PLC

-166 5021 Smithkline Beecham PLC

-167 5026 Smithkline Beecham PLC

-168 5028 Smithkline Beecham PLC

-169 4541 Cable and Wireless PLC.

-170 4542 Cable and Wireless PLC.

-171 4543 Cable and Wireless PLC.

-172 4544 Cable and Wireless PLC.

-173 4545 Cable and Wireless PLC.

-174 4546 Cable and Wireless PLC.

-175 4547 Cable and Wireless PLC.

-176 4548 Cable and Wireless PLC.

-177 4549 Cable and Wireless PLC.

-178 4883 Vsecret Catalogue INC.

-179 4884 Vsecret Catalogue INC.

-180 4885 Vsecret Catalogue INC.

-181 4888 LIMCO INC
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-182 4889 LIMCO INC

-183 4890 LIMCO INC

-184 4891 LIMCO INC

-185 4775 Mars, Incorporated, (Delaware Corporation)

-186 4896 Mars, Incorporated, (Delaware Corporation)

-187 4955 Orange Personal Communications Sevices 
Limited

-188 4921 Philip Morris Products S.A.

-189 4899 A & F Trademark, Inc.

-190 4900 A & F Trademark, Inc.

-191 4903 Lernco, INC.

-192 4904 Lernco, INC.

-193 4905 EXPRESSCO, INC.

-194 4906 EXPRESSCO, INC.

-195 4358 Dell Inc.

-196 4359 Dell Inc.

-197 4584 Bluo Bird Body Company

-198 4584 Bluo Bird Body Company

-199 4949 Marriott Worldwide Corporation

-2004950 Talal Abu – Ghazaleh International Limited

-2015085 Talal Abu – Ghazaleh International Limited

-2025086 Talal Abu – Ghazaleh International Limited

-2035087 Talal Abu – Ghazaleh International Limited

-2045088 Talal Abu – Ghazaleh International Limited

-2055089 Talal Abu – Ghazaleh International Limited

-2065090 Talal Abu – Ghazaleh International Limited
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-2075091 Talal Abu – Ghazaleh International Limited

-2085092 Talal Abu – Ghazaleh International Limited

-2095093 Talal Abu – Ghazaleh International Limited

-2105094 Talal Abu – Ghazaleh International Limited

-2115095 Talal Abu – Ghazaleh International Limited

-2125096 Talal Abu – Ghazaleh International Limited

-2135097 Talal Abu – Ghazaleh International Limited

-2145098 Talal Abu – Ghazaleh International Limited

-2155099 Talal Abu – Ghazaleh International Limited

-2165100 Talal Abu – Ghazaleh International Limited

-2175101 Talal Abu – Ghazaleh International Limited

-2185102 Talal Abu – Ghazaleh International Limited

-2195103 Talal Abu – Ghazaleh International Limited

-2205104 Talal Abu – Ghazaleh International Limited

-2215105 Talal Abu – Ghazaleh International Limited

-222 4491 Johnson Diversery, Inc.

-223 4492 Johnson Diversery, Inc.

-224 4600 Dow Jones & Company, Inc (Delaware 
Corporation)

-225 4649 Unilever PLC.

-226 4801 Barilla G.E.R. Fratelli-Societa, Per Azioni

-227 4802 Barilla G.E.R. Fratelli-Societa, Per Azioni

-228 4758 Unilever PLC.

-229 8759 Unilever PLC.

-230 4760 Unilever PLC.

-231 4762 Unilever PLC.
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-232 4764 Unilever PLC.

-233 4765 Unilever PLC.

-234 4766 Unilever PLC.

-235 4767 Unilever PLC.

-236 4768 Unilever PLC.

-237 4769 Unilever PLC.

-238 4770 Unilever PLC.

-239 4771 Unilever PLC.

-240 4840 Unilever PLC.

-241 4841 Unilever PLC.

-242 4861 Unilever PLC.

-243 4895 Unilever PLC.

-244 4776 Sony Kabushiki Karsha (a/t/a asony Corporation)

-245 4777 Sony Kabushiki Karsha (a/t/a asony Corporation)

-246 4778 Sony Kabushiki Karsha (a/t/a asony Corporation)

-247 4779 Sony Kabushiki Karsha (a/t/a asony Corporation)

-248 4780 Sony Kabushiki Karsha (a/t/a asony Corporation)

-249 4781 Sony Kabushiki Karsha (a/t/a asony Corporation)

-250 4783 Sony Kabushiki Karsha (a/t/a asony Corporation)

-251 4477 Union Tobacco & Cigarette Industries 

-252 4478 Union Tobacco & Cigarette Industries 

-253 4479 Union Tobacco & Cigarette Industries 

-254 4334 Casio Keisanki Kabushiki Kaish, al-Trading

-255 4333 Ascasio Computer co., Ltd.

-256 4335 Ascasio Computer co., Ltd.

-257 4336 Ascasio Computer co., Ltd.
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-258 4411 Savola Edible oils Company

-259 4412 Savola Edible oils Company

-260 4413 Savola Edible oils Company

-261 4033 Bassem Farraj & Co.

-262 4034 Bassem Farraj & Co.

-263 4058 Sumitomo Rubber Industries Ltd

-264 4358 Dell Computer Corporation

-265 4359 Dell Computer Corporation

-266 4107 Fort DoDge Australia PTY Limited

-267 4819 Hewlett-Packard Development Company L.P

-268 4820 Hewlett-Packard Development Company L.P

-269 4822 Hewlett-Packard Development Company L.P

-270 4823 Hewlett-Packard Development Company L.P

-271 4824 Hewlett-Packard Development Company L.P

-272 4825 Hewlett-Packard Development Company L.P

-273 4826 Hewlett-Packard Development Company L.P

-274 4827 Hewlett-Packard Development Company L.P

-275 4396 Wizard Co., Inc

-276 4397 Wizard Co., Inc

-277 4197 Azu-Vi, S.A.

-278 4296 Mewah oils & Fats pte. Ltd.

-279 4297 Kraft Foods Schweiz Holding AG.

-280 4305 The Savla Company

-281 4877 Lesaffre & CiE.

-282 4441 Kimberly – Clark wordwid Inc,.

-283 3934 Kabushiki Kalsha Kenwood
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-284 3935 Kabushiki Kalsha Kenwood

-285 3901 Cable and Wirleless Plc-An English Co.,

-286 3902 Cable and Wirleless Plc-An English Co.,

-287 3903 Cable and Wirleless Plc-An English Co.,

-288 3904 Cable and Wirleless Plc-An English Co.,

 اديـار االقتصـة لإلزدهـركة اللبنانيـالش 2941 289-

-290 4182 Glaxo Group Ltd.

-291 4179 Glaxo Group Ltd.

-292 4185 The Well Come Foundation Ltd.

-293 4187 The Well Come Foundation Ltd.

-294 4105 Fila Naderland B.V.

-295 4106 Fila Naderland B.V.

-296 4270 Baush & Lomb pharmacetials, INC.

-297 4269 Bausch & Lomb Incorporated

-298 4243 Canon Kabushiki Kaisha,.

-299 4244 Canon Kabushiki Kaisha,.

-300 4274 Siemens Aktiengesellschaft

-301 4275 Siemens Aktiengesellschaft

-302 4276 Siemens Aktiengesellschaft

-303 4277 Siemens Aktiengesellschaft

-304 4278 Siemens Aktiengesellschaft

-305 4279 Siemens Aktiengesellschaft

-306 4280 Siemens Aktiengesellschaft

-307 4281 Siemens Aktiengesellschaft

-308 4236 Canon Kabushiki Kaisha,.
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-309 4237 Canon Kabushiki Kaisha,.

-310 4238 Canon Kabushiki Kaisha,.

-311 4239 Canon Kabushiki Kaisha,.

-312 4240 Canon Kabushiki Kaisha,.

-313 4241 Canon Kabushiki Kaisha,.

-314 4242 Canon Kabushiki Kaisha,.

-315 4245 Canon Kabushiki Kaisha,.

-316 4246 Canon Kabushiki Kaisha,.

-317 4453 Novartis AG,

-318 4455 Novartis AG,

-319 4456 Novartis AG,

-320 4457 Novartis AG,

-321 4458 Novartis AG,

-322 4459 Novartis AG,

-323 4460 Novartis AG,

-324 4461 Novartis AG,

-325 4462 Novartis AG,

-326 4463 Novartis AG,

-327 4379 Daiichi Pharmaceutical Co., Ltd.

-328 4380 Daiichi Pharmaceutical Co., Ltd.

-329 4063 Reed El Sevier Properties Inc.

-330 4064 Reed El Sevier Properties Inc.

-331 4065 Reed El Sevier Properties Inc.

-332 4086 Sumitomo Industries L.td

-333 4087 Sumitomo Industries L.td

-334 4011 De Rigo S.P.A.
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-335 1459 Jean Cacharel

-336 1460 Jean Cacharel

-337 1484 Benson & Hedges (overseas) Limited

-338 5525 Rothmans of pallmall limited

-339 4595 DorCom Computers LTD

-340 4596 DorCom Computers LTD

-341 4597 DorCom Computers LTD

-342 4598 DorCom Computers LTD

-343 5182 UnILEVER PLC

-344 5184 UnILEVER PLC

-345 5186 UnILEVER PLC

-346 5187 UnILEVER PLC

-347 5189 UnILEVER PLC

-348 5198 CHANEL Societe par Actions Simplifiee

-349 5199 CHANEL Societe par Actions Simplifiee

-350 5200 CHANEL Societe par Actions Simplifiee

-351 5201 CHANEL Societe par Actions Simplifiee

-352 5202 CHANEL Societe par Actions Simplifiee

-353 5203 CHANEL Societe par Actions Simplifiee

-354 5225 Whirlpool Europe srl, Viale G.

-355 5197 REVLON (SUISSE) S.A,

-356 5209 Uhilever NV,Weene

 لـرات التجميـور ومستحضـوان للعطـل سـركة معامـش 5181 357-

-358 5608 Jupitermedia Corporation.

-359 5609 Jupitermedia Corporation.

-360 1461 British American Tobacco (Brands) Limited
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-361 5222 Generale Biecuits Belgie

-362 5224 Generale Biecuits Belgie

-363 5205 Alberto-Culver Company

-364 5556 DVD Format Longolicensing Corporation

-365 5226 Viacom International, Inc

-366 5227 Viacom International, Inc

-367 5228 Viacom International, Inc

-368 5229 Viacom International, Inc

-369 5230 Viacom International, Inc

-370 5231 Viacom International, Inc

-371 5232 Viacom International, Inc

-372 5233 Viacom International, Inc

-373 5234 Viacom International, Inc

-374 5235 Viacom International, Inc

-375 5236 Viacom International, Inc

-376 5237 Viacom International, Inc

-377 5238 Viacom International, Inc

-378 5239 Viacom International, Inc

-379 5240 Viacom International, Inc

-380 5241 Viacom International, Inc

-381 5242 Viacom International, Inc

-382 5243 Viacom International, Inc

-383 5244 Viacom International, Inc

-384 5245 Viacom International, Inc

-385 5246 Viacom International, Inc

-386 5247 Viacom International, Inc
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-387 5248 Viacom International, Inc

-388 5249 Viacom International, Inc

-389 5250 Viacom International, Inc

-390 5253 American Heart Association, Inc

-391 5254 American Heart Association, Inc

-392 5255 American Heart Association, Inc

-393 5256 American Heart Association, Inc

-394 5257 American Heart Association, Inc

-395 5258 Wyeth

-396 5274 Daimler Chrysler corporation

-397 5275 Daimler Chrysler corporation

-398 5276 Daimler Chrysler corporation

-399 5277 Daimler Chrysler corporation

-400 5278 Daimler Chrysler corporation

-401 5279 Daimler Chrysler corporation

-402 5280 Daimler Chrysler corporation

-403 5281 Daimler Chrysler corporation

-404 5404 Arab Danish Industrial Co., LTD

-405 5670 Bureav International

-406 5269 Bureav International

-407 5272 Bauknecht Marken GmbH

.م.خ.وسيم اخلزنـدار للصنـاعة والتجـارة واملقاوالت مركة ـش 5190 408-
.م.خ.وسيم اخلزنـدار للصنـاعة والتجـارة واملقاوالت مركة ـش 5191 409-
-410 5284 Mars Incorporated

-411 5285 Mars Incorporated

-412 5274 Mars Incorporated
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 صـبحي الشـرجبي     –رة  اللبنانيـة لـورق الســيكا    ركة  ـشال 5375 413-
 .م.خ.وشـركاه ش

 صـبحي الشـرجبي     –اللبنانيـة لـورق الســيكارة      ركة  ـشال 5376 414-
 .م.خ.وشـركاه ش

 صـبحي الشـرجبي     –اللبنانيـة لـورق الســيكارة      ركة  ـشال 5377 415-
 .م.خ.وشـركاه ش

 صـبحي الشـرجبي     –اللبنانيـة لـورق الســيكارة      ركة  ـشال 5378 416-
 .م.خ.وشـركاه ش

 صـبحي الشـرجبي     –اللبنانيـة لـورق الســيكارة      ركة  ـشال 5379 417-
 .م.خ.وشـركاه ش

-418 5210 Sony Kabushiki Kaisha (a/t/a Sony Corporation)

-419 6356 Mujally Ahmed Bamu Jally United Co.

-420 6357 Mujally Ahmed Bamu Jally United Co.

-421 6358 Mujally Ahmed Bamu Jally United Co.

-422 6359 Mujally Ahmed Bamu Jally United Co.

-423 6360 Mujally Ahmed Bamu Jally United Co.

-424 6361 Mujally Ahmed Bamu Jally United Co.

-425 5366 Glanfranco Ferre, S.P.A.

-426 5367 Glanfranco Ferre, S.P.A.

-427 5368 Glanfranco Ferre, S.P.A.

-428 5387 Glanfranco Ferre, S.P.A.

-429 5390 Parmalat S.P.A.

-430 5391 Parmalat S.P.A.

-431 5392 Parmalat S.P.A.

-432 5393 Parmalat S.P.A.

-433 5506 Saba & Co. Intellectual Property S.A.L.

-434 5508 Saba & Co. Intellectual Property S.A.L.
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-435 5282 Johnson & Johnson (New Jerswy Corporation)

-436 5283 Johnson & Johnson (New Jerswy Corporation)

-437 5363 Johnson & Johnson (New Jerswy Corporation)

-438 5364 Johnson & Johnson (New Jerswy Corporation)

-439 5369 Unilever Plc

-440 5275 Unilever Plc

-441 5276 Unilever Plc

-442 5678 Marrio TT World Wide

-443 5495 Amerocan Home products

-444 5500 Amerocan Home products

-445 5502 Amerocan Home products

-446 5442 Amerocan Home products

-447 1466 Gallaher Limited

-448 5385 Du Port Performance Coatings GmbH & Co.kG

-449 5386 Du Port Performance Coatings GmbH & Co.kG

-450 4616 Al Baraka Investment Company Limited

-451 4617 Al Baraka Investment Company Limited

-452 4618 Al Baraka Investment Company Limited

-453 4619 Al Baraka Investment Company Limited

-454 4620 Al Baraka Investment Company Limited

-455 4621 Al Baraka Investment Company Limited

-456 4622 Al Baraka Investment Company Limited

-457 5406 Mithkal, Shawkatael Sami Asfour Co

-458 5411 Mithkal, Shawkatael Sami Asfour Co

-459 5683 Beacan Sweets & Choclates (pty) Limited

-460 5720 Savol Egypt Company
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-461 5721 Savol Egypt Company

-462 5373 The Jordan match Industries LTD

-463 5374 The Jordan match Industries LTD

-464 5414 GA Mode Fine S.A.

-465 5418 GA Mode Fine S.A.

-466 5599 Aventis Pharma Holding GmbH

-467 5741 Cadbury Limitedn

-468 5572 Dell Inc

-469 5620 Dell Inc

-470 5455 Florim Ceramiche Societa.
Per Azioni (Florim S.P.A.)

-471 5749 American-Cigarette Company (overseas) Limited

-472 5750 American-Cigarette Company (overseas) Limited

-473 5452 Carreras Cigarettes AG.

  دودةـ احملوري وأوالدهـمركة ـش 672 474-

-475 4962 Items International Inc. 

-476 4963 Items International Inc. 

-477 4964 Items International Inc. 
 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٩٣

 تغييـر الوكيـل المفـوض
 

 الوكيل الجديد الوكيل القديم العالمة المتسلسل. م
  غزة–فرج الصراف / احملامي  5000 1-

 53 ب.ص
شركة أبو غزالة للملكية 

 505 ب.ص  غزة–الفكرية
  غزة–فرج الصراف / احملامي  5004 2-

 53 ب.ص
شركة أبو غزالة للملكية 

 505 ب.ص  غزة–الفكرية
  غزة–فرج الصراف / حملامي ا 5005 3-

 53 ب.ص
شركة أبو غزالة للملكية 

 505 ب.ص  غزة–الفكرية
  غزة–فرج الصراف / احملامي  5006 4-

 53 ب.ص
شركة أبو غزالة للملكية 

 505 ب.ص  غزة–الفكرية
  غزة–فرج الصراف / احملامي  5007 5-

 53 ب.ص
شركة أبو غزالة للملكية 

 505 ب.ص  غزة-الفكرية
  غزة–فرج الصراف / احملامي  5008 6-

 53 ب.ص
شركة أبو غزالة للملكية 

 505 ب.ص  غزة–الفكرية
  غزة–فرج الصراف / احملامي  5009 7-

 53 ب.ص
شركة أبو غزالة للملكية 

 505 ب.ص  غزة–الفكرية
  غزة–فرج الصراف / احملامي  5010 8-

 53 ب.ص
شركة أبو غزالة للملكية 

 505 ب.ص  غزة–الفكرية
  غزة–فرج الصراف / احملامي  5011 9-

 53 ب.ص
شركة أبو غزالة للملكية 

 505 ب.ص  غزة–الفكرية
  غزة–فرج الصراف / احملامي  5012 10-

 53 ب.ص
شركة أبو غزالة للملكية 

 505 ب.ص  غزة–الفكرية
  غزة–فرج الصراف / احملامي  5013 11-

 53 ب.ص
شركة أبو غزالة للملكية 

 505 ب.ص  غزة–الفكرية
  غزة–فرج الصراف / احملامي  5016 12-

 53 ب.ص
شركة أبو غزالة للملكية 

 505 ب.ص  غزة–الفكرية
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  غزة–فرج الصراف / احملامي  5017 13-
 53 ب.ص

شركة أبو غزالة للملكية 
 505 ب.ص  غزة–الفكرية

  غزة–فرج الصراف / احملامي  5018 14-
 53 ب.ص

شركة أبو غزالة للملكية 
 505 ب.ص  غزة–ةالفكري

  غزة–فرج الصراف / احملامي  5019 15-
 53 ب.ص

شركة أبو غزالة للملكية 
 505 ب.ص  غزة–الفكرية

  غزة–فرج الصراف / احملامي  5020 16-
 53 ب.ص

شركة أبو غزالة للملكية 
 505 ب.ص  غزة–الفكرية

  غزة–فرج الصراف / احملامي  5021 17-
 53 ب.ص

ة شركة أبو غزالة للملكي
 505 ب.ص  غزة–الفكرية

  غزة–فرج الصراف / احملامي  5026 18-
 53 ب.ص

شركة أبو غزالة للملكية 
 505 ب.ص  غزة–الفكرية

  غزة–فرج الصراف / احملامي  5028 19-
 53 ب.ص

شركة أبو غزالة للملكية 
 505 ب.ص  غزة–الفكرية

  غزة–فرج الصراف / احملامي  4541 20-
 53 ب.ص

 –توفيق أبو غزالة مكتب احملامي 
 1163 ب.ص غزة

  غزة–فرج الصراف / احملامي  4542 21-
 53 ب.ص

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة 
 1163 ب.ص غزة

  غزة–فرج الصراف / احملامي  4543 22-
 53 ب.ص

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة 
 1163 ب.ص غزة

  غزة–فرج الصراف / احملامي  4544 23-
 53 ب.ص

 –احملامي توفيق أبو غزالة مكتب 
 1163 ب.ص غزة

  غزة–فرج الصراف / احملامي  4545 24-
 53 ب.ص

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة 
 1163 ب.ص غزة

  غزة–فرج الصراف / احملامي  4546 25-
 53 ب.ص

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة 
 1163 ب.ص غزة
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  غزة–فرج الصراف / احملامي  4547 26-
 53 ب.ص

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة 
 1163 ب.ص غزة

  غزة–فرج الصراف / احملامي  4548 27-
 53 ب.ص

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة 
 1163 ب.ص غزة

  غزة–فرج الصراف / احملامي  4549 28-
 53 ب.ص

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة 
 1163 ب.ص غزة

  غزة– مشرحبيل الزعي/ احملامي  4955 29-
 1153 ب.ص

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة 
 1163 ب.ص غزة

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة  2184 30-
 1163 ب.ص غزة

 – جورج الصايغ نعيماحملامي 
 107 ب.ص غزة

 – سابا وشركاه للملكية الفكرية 4481 31-
 4056 ب.ص غزة

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة 
 1163 ب.ص غزة

 –سابا وشركاه للملكية الفكرية  4482 32-
 4056 ب.ص غزة

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة 
 1163 ب.ص غزة

 –سابا وشركاه للملكية الفكرية  4483 33-
 4056 ب.ص غزة

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة 
 1163 ب.ص غزة

 –سابا وشركاه للملكية الفكرية  4484 34-
 4056 ب.ص غزة

 –وفيق أبو غزالة مكتب احملامي ت
 1163 ب.ص غزة

مكتب احملامي توفيق أبو غزالة  4584 35-
 شارع مجال عبد 240/209

 1163 ب.ص  غزة–الناصر

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة 
 1163 ب.ص غزة

  غزة– شرحبيل الزعيم/ احملامي  4530 36-
 1153 ب.ص

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة 
 1163 ب.ص غزة

مكتب احملامي توفيق أبو غزالة  4585 37-
 شارع مجال عبد 240/209

 1163 ب.ص  غزة–الناصر

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة 
 1163 ب.ص غزة
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  غزة–زهري اخلالدي / احملامي  4949 38-
 1288 ب.ص

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة 
 1163 ب.ص غزة

 –سابا وشركاه للملكية الفكرية  4950 39-
 4056 ب.ص غزة

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة 
 1163 ب.ص غزة

 –سابا وشركاه للملكية الفكرية  4623 40-
 4056 ب.ص غزة

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة 
 1163 ب.ص غزة

 –سابا وشركاه للملكية الفكرية  4624 41-
 4056 ب.ص غزة

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة 
 1163 ب.ص غزة

 –سابا وشركاه للملكية الفكرية  4625 42-
 4056 ب.ص غزة

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة 
 1163 ب.ص غزة

 –سابا وشركاه للملكية الفكرية  4626 43-
 4056 ب.ص غزة

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة 
 1163 ب.ص غزة

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة  6014 44-
 1163 ب.ص غزة

 – الصايغ  جورجنعيماحملامي 
 107 ب.ص غزة

  غزة–زهري اخلالدي / احملامي  4894 45-
 1288 ب.ص

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة 
 1163 ب.ص غزة

  غزة– جورج الصايغ نعيماحملامي  4638 46-
 107 ب.ص

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة 
 1163 ب.ص غزة

شركة أبو غزالة للملكية  4183 47-
 505 ب.ص  غزة–الفكرية

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة 
 1163 ب.ص غزة

شركة أبو غزالة للملكية  4188 48-
 505 ب.ص  غزة–الفكرية

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة 
 1163 ب.ص غزة

شركة أبو غزالة للملكية  4116 49-
 505 ب.ص  غزة–الفكرية

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة 
 1163 ب.ص غزة

تياز ام 31  50-
 إختراع

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة 
 1163 ب.ص غزة

  غزة–فرج الصراف / احملامي 
 53 ب.ص
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  غزة– شرحبيل الزعيم/ احملامي  كوهـني زيديـال وشـركاه 1419 51-
 1153 ب.ص

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة   114  52-
 1163 ب.ص غزة

 ب.ص أبو دقة لإلشتشارات 
1032 

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة   115  53-
 1163 ب.ص غزة

 ب.ص أبو دقة لإلشتشارات 
1032 

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة  رينهولد كوهني وشركاه 628 54-
 1163 ب.ص غزة

  غزة– جورج الصايغ نعيماحملامي  1433 55-
 107 ب.ص

 –سابا وشركاه للملكية الفكرية 
 4056 ب.ص غزة

  غزة– جورج الصايغ نعيممي احملا 5140 56-
 107 ب.ص

  غزة–زهري اخلالدي / احملامي 
 1288 ب.ص

  غزة– جورج الصايغ نعيماحملامي  5141 57-
 107 ب.ص

  غزة–زهري اخلالدي / احملامي 
 1288 ب.ص

  غزة– جورج الصايغ نعيماحملامي  5142 58-
 107 ب.ص

  غزة–زهري اخلالدي / احملامي 
 1288 ب.ص

  غزة– جورج الصايغ نعيماحملامي  5143 59-
 107 ب.ص

  غزة–زهري اخلالدي / احملامي 
 1288 ب.ص

  غزة– جورج الصايغ نعيماحملامي  5144 60-
 107 ب.ص

  غزة–زهري اخلالدي / احملامي 
 1288 ب.ص

  غزة– جورج الصايغ نعيماحملامي  5145 61-
 107 ب.ص

  غزة–زهري اخلالدي / احملامي 
 1288 ب.ص

  غزة– جورج الصايغ نعيماحملامي  5146 62-
 107 ب.ص

  غزة–زهري اخلالدي / احملامي 
 1288 ب.ص

  غزة– جورج الصايغ نعيماحملامي  5147 63-
 107 ب.ص

  غزة–زهري اخلالدي / احملامي 
 1288 ب.ص

 



 
 

 ٢٠٠٥ ديسمرب الوقائع الفلسطينية ٣٦عدد خاص 
 

 

٢٩٨

  غزة– جورج الصايغ نعيماحملامي  5148 64-
 107 ب.ص

  غزة–زهري اخلالدي / احملامي 
 1288 ب.ص

  غزة– جورج الصايغ نعيماحملامي  5149 65-
 107 ب.ص

  غزة–زهري اخلالدي / احملامي 
 1288 ب.ص

  غزة– جورج الصايغ نعيماحملامي  5150 66-
 107 ب.ص

  غزة–زهري اخلالدي / احملامي 
 1288 ب.ص

  غزة– جورج الصايغ نعيماحملامي  5151 67-
 107 ب.ص

  غزة–زهري اخلالدي / احملامي 
 1288 ب.ص

  غزة– جورج الصايغ نعيماحملامي  5152 68-
 107 ب.ص

  غزة–زهري اخلالدي / احملامي 
 1288 ب.ص

  غزة– جورج الصايغ نعيماحملامي  5153 69-
 107 ب.ص

  غزة–زهري اخلالدي / احملامي 
 1288 ب.ص

  غزة– جورج الصايغ نعيماحملامي  5154 70-
 107 ب.ص

 غزة –زهري اخلالدي / احملامي 
 1288 ب.ص

  غزة– جورج الصايغ نعيماحملامي  5155 71-
 107 ب.ص

  غزة–زهري اخلالدي / احملامي 
 1288 ب.ص

  غزة– جورج الصايغ نعيماحملامي  5156 72-
 107 ب.ص

  غزة–زهري اخلالدي / احملامي 
 1288 ب.ص

  غزة– جورج الصايغ نعيماحملامي  5157 73-
 107 ب.ص

  غزة–دي زهري اخلال/ احملامي 
 1288 ب.ص

  غزة– جورج الصايغ نعيماحملامي  5158 74-
 107 ب.ص

  غزة–زهري اخلالدي / احملامي 
 1288 ب.ص

  غزة– جورج الصايغ نعيماحملامي  5159 75-
 107 ب.ص

  غزة–زهري اخلالدي / احملامي 
 1288 ب.ص

  غزة– جورج الصايغ نعيماحملامي  5160 76-
 107 ب.ص

  غزة–اخلالدي زهري / احملامي 
 1288 ب.ص
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  غزة– جورج الصايغ نعيماحملامي  5161 77-
 107 ب.ص

  غزة–زهري اخلالدي / احملامي 
 1288 ب.ص

  غزة– جورج الصايغ نعيماحملامي  5162 78-
 107 ب.ص

  غزة–زهري اخلالدي / احملامي 
 1288 ب.ص

  غزة– جورج الصايغ نعيماحملامي  5163 79-
 107 ب.ص

  غزة– زهري اخلالدي /احملامي 
 1288 ب.ص

  غزة– جورج الصايغ نعيماحملامي  5164 80
 107 ب.ص

  غزة–زهري اخلالدي / احملامي 
 1288 ب.ص

  غزة– جورج الصايغ نعيماحملامي  5165 81-
 107 ب.ص

  غزة–زهري اخلالدي / احملامي 
 1288 ب.ص

شركة أبو غزالة للملكية  4063 82-
 505 ب.ص  غزة–الفكرية

  غزة–زهري اخلالدي / احملامي 
 1288 ب.ص

شركة أبو غزالة للملكية  4064 83-
 505 ب.ص  غزة–الفكرية

  غزة–زهري اخلالدي / احملامي 
 1288 ب.ص

شركة أبو غزالة للملكية  4065 84-
 505 ب.ص  غزة–الفكرية

  غزة–زهري اخلالدي / احملامي 
 1288 ب.ص

 –زالة مكتب احملامي توفيق أبو غ 4086 85-
 1163 ب.ص غزة

  غزة–زهري اخلالدي / احملامي 
 1288 ب.ص

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة  4087 86-
 1163 ب.ص غزة

  غزة–زهري اخلالدي / احملامي 
 1288 ب.ص

 –سابا وشركاه للملكية الفكرية   5759  87-
 4056 ب.ص غزة

 ب.ص أبو دقة لإلشتشارات 
1032 

 –ه للملكية الفكرية سابا وشركا  5760  88-
 4056 ب.ص غزة

 ب.ص أبو دقة لإلشتشارات 
1032 

 –سابا وشركاه للملكية الفكرية   5761  89-
 4056 ب.ص غزة

 ب.ص أبو دقة لإلشتشارات 
1032 
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٣٠٠

 –سابا وشركاه للملكية الفكرية   5762  90-
 4056 ب.ص غزة

 ب.ص أبو دقة لإلشتشارات 
1032 

 –لملكية الفكرية سابا وشركاه ل  5763  91-
 4056 ب.ص غزة

 ب.ص أبو دقة لإلشتشارات 
1032 

 –سابا وشركاه للملكية الفكرية   5764  92-
 4056 ب.ص غزة

 ب.ص أبو دقة لإلشتشارات 
1032 

 –سابا وشركاه للملكية الفكرية   5765  93-
 4056 ب.ص غزة

 ب.ص أبو دقة لإلشتشارات 
1032 

 –ة الفكرية سابا وشركاه للملكي 5766  94-
 4056 ب.ص غزة

 ب.ص أبو دقة لإلشتشارات 
1032 

  غزة– جورج الصايغ نعيماحملامي  5122 95-
 107 ب.ص

  غزة– شرحبيل الزعيم/ احملامي 
 1153 ب.ص

  غزة– شرحبيل الزعيم/ احملامي  5432 96-
 1153 ب.ص

شركة أبو غزالة للملكية 
 505 ب.ص  غزة–الفكرية

 –ي توفيق أبو غزالة مكتب احملام 5455 97-
 1163 ب.ص غزة

شركة أبو غزالة للملكية 
 505 ب.ص  غزة–الفكرية

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة  5599 98-
 1163 ب.ص غزة

شركة أبو غزالة للملكية 
 505 ب.ص  غزة–الفكرية

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة  5386 99-
 1163 ب.ص غزة

 – سابا وشركاه للملكية الفكرية
 4056 ب.ص غزة

  غزة–زهري اخلالدي / احملامي  6356 100-
 1288 ب.ص

 ش –مسعد زملط غزة / احملامي 
 1121 ب.ص عمر املختار

  غزة–زهري اخلالدي / احملامي  6357 101-
 1288 ب.ص

 ش –مسعد زملط غزة / احملامي 
 1121 ب.ص عمر املختار

  غزة–زهري اخلالدي / احملامي  6358 102-
 1288 ب.ص

 ش –مسعد زملط غزة / احملامي 
 1121 ب.ص عمر املختار
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  غزة–زهري اخلالدي / احملامي  6359 103-
 1288 ب.ص

 ش –مسعد زملط غزة / احملامي 
 1121 ب.ص عمر املختار

  غزة–زهري اخلالدي / احملامي  6360 104-
 1288 ب.ص

 ش –مسعد زملط غزة / احملامي 
 1121 ب.ص عمر املختار

  غزة–زهري اخلالدي / احملامي  6361 105-
 1288 ب.ص

 ش –مسعد زملط غزة / احملامي 
 1121 ب.ص عمر املختار

شركة أبو غزالة للملكية  4961 106-
 505 ب.ص  غزة–الفكرية

 –سابا وشركاه للملكية الفكرية 
 4056 ب.ص غزة

  غزة– شرحبيل الزعيم/ احملامي  5210 107-
 1153 ب.ص

 –لكية الفكرية سابا وشركاه للم
 4056 ب.ص غزة

شركة أبو غزالة للملكية  5224 108-
 505 ب.ص  غزة–الفكرية

 –سابا وشركاه للملكية الفكرية 
 4056 ب.ص غزة

شركة أبو غزالة للملكية  5222 109-
 505 ب.ص  غزة–الفكرية

 –سابا وشركاه للملكية الفكرية 
 4056 ب.ص غزة

ة شركة أبو غزالة للملكي 3266 110-
 505 ب.ص  غزة–الفكرية

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة 
 1163 ب.ص غزة

شركة أبو غزالة للملكية  3267 111-
 505 ب.ص  غزة–الفكرية

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة 
 1163 ب.ص غزة

 – سلجسون وجربائيل/ احملامون  1459 112-
 1426 ب.ص تل أبيب

 – جورج الصايغ نعيماحملامي 
 107 ب.ص غزة

 –سلجسون وجربائيل / احملامون  1460 113-
 1426 ب.ص تل أبيب

 – جورج الصايغ نعيماحملامي 
 107 ب.ص غزة

شركة أبو غزالة للملكية  3222 114-
 505 ب.ص  غزة–الفكرية

  غزة– شرحبيل الزعيم/ احملامي 
 1153 ب.ص

شركة أبو غزالة للملكية   3223 115-
 505 ب.ص  غزة–الفكرية

  غزة– شرحبيل الزعيم/ امي احمل
 1153 ب.ص
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شركة أبو غزالة للملكية   3224 116-
 505 ب.ص  غزة–الفكرية

  غزة– شرحبيل الزعيم/ احملامي 
 1153 ب.ص

شركة أبو غزالة للملكية  3225 117-
 505 ب.ص  غزة–الفكرية

  غزة– شرحبيل الزعيم/ احملامي 
 1153 ب.ص

كية شركة أبو غزالة للمل  3076 118-
 505 ب.ص  غزة–الفكرية

  غزة– شرحبيل الزعيم/ احملامي 
 1153 ب.ص

شركة أبو غزالة للملكية   580 119-
 505 ب.ص  غزة–الفكرية

  غزة– شرحبيل الزعيم/ احملامي 
 1153 ب.ص

شركة أبو غزالة للملكية   744 120-
 505 ب.ص  غزة–الفكرية

  غزة– شرحبيل الزعيم/ احملامي 
 1153 ب.ص

شركة أبو غزالة للملكية   2897 121-
 505 ب.ص  غزة–الفكرية

  غزة– شرحبيل الزعيم/ احملامي 
 1153 ب.ص

شركة أبو غزالة للملكية   2898 122-
 505 ب.ص  غزة–الفكرية

  غزة– شرحبيل الزعيم/ احملامي 
 1153 ب.ص

شركة أبو غزالة للملكية   1381 123-
 505 ب.ص  غزة–الفكرية

  غزة– يل الزعيمشرحب/ احملامي 
 1153 ب.ص

شركة أبو غزالة للملكية   1382 124-
 505 ب.ص  غزة–الفكرية

  غزة– شرحبيل الزعيم/ احملامي 
 1153 ب.ص

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة  4058 125-
 1163 ب.ص غزة

  غزة–زهري اخلالدي / احملامي 
 1288 ب.ص

  غزة–فرج الصراف / احملامي  6841 126-
 53 ب.ص

 –سابا وشركاه للملكية الفكرية 
 4056 ب.ص غزة

شركة أبو غزالة للملكية   1396 127-
 505 ب.ص  غزة–الفكرية

 ان وشـركـاهـفريد م

شركة أبو غزالة للملكية   1397 128-
 505 ب.ص  غزة–الفكرية

 فريد مـان وشـركـاه
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٣٠٣

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة  8237 129-
 1163 ب.ص غزة

 –وشركاه للملكية الفكرية سابا 
 4056 ب.ص غزة

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة  3698 130-
 1163 ب.ص غزة

 –سابا وشركاه للملكية الفكرية 
 4056 ب.ص غزة

 –سابا وشركاه للملكية الفكرية  4877 131-
 4056 ب.ص غزة

شركة أبو غزالة للملكية 
 505 ب.ص  غزة–الفكرية

 –ي توفيق أبو غزالة مكتب احملام 2841 132-
 1163 ب.ص غزة

 ثائر ياسر عمرو/ احملامي 

  غزة– شرحبيل الزعيم/ احملامي  3204 133-
 1153 ب.ص

شركة أبو غزالة للملكية 
 505 ب.ص  غزة–الفكرية

 – يب اجينتس ليمتد.أم. شركة يت 4182 134-
 505 ب.ص غزة

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة 
 1163 ب.ص غزة

 – يب اجينتس ليمتد.أم. شركة يت 4185 135-
 505 ب.ص غزة

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة 
 1163 ب.ص غزة

 – يب اجينتس ليمتد.أم. شركة يت 4187 136-
 505 ب.ص غزة

 –مكتب احملامي توفيق أبو غزالة 
 1163 ب.ص غزة
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