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  تنویھ
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ٢/١١/٢٠١٦: تأریخھ     ٧٣٠٩٢: رقم الطلب 

 ٢/١١/٢٠١٦:تأریخھ  ٧٣٠٩٢:  رقم العالمة شاي فرح: اسم العالمة 
ان  حین في  ان العنو خطأ في ٢٠١٧/ ٤/ ٢٩ في)  ٥٥٣(في نشرة العالمات التجاریة بالعدد )  ٧٣٠٩٢(سبق وان تم نشر العالمة التجاریة المرقمة 

 . لذا وجب التنویھ  لعالمة مثبت ادناهلالصحیح  العنوان

 )ب  -٣٠(:الصنف والمادة 

 شركة بركة المختار للتجارة العامة المحدودة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 شارع الكندي  –الحارثیة  –بغداد  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

  یھبعد التنو  قبل التنویھ
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 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ٢/١١/٢٠١٦: تأریخھ     ٧٣٠٩١: رقم الطلب 

 ٢/١١/٢٠١٦:تأریخھ  ٧٣٠٩١: رقم العالمة  شاي زین المختار: اسم العالمة 
ان  حین في  العنوان خطأ في ٤/٢٠١٧/ ٢٩ في )  ٥٥٣(في نشرة العالمات التجاریة بالعدد ) ٧٣٠٩١ (سبق وان تم نشر العالمة التجاریة المرقمة 

 . لذا وجب التنویھ  لعالمة مثبت ادناهلالصحیح  العنوان

 )ب  -٣٠(:الصنف والمادة 

 شركة بركة المختار للتجارة العامة المحدودة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 شارع الكندي –الحارثیة  –بغداد  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

  بعد التنویھ  لتنویھقبل ا

 

 



  تنویھ
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ١٤/١٢/٢٠١٦: تأریخھ     ٧٣٢٥٨: رقم الطلب 

 ١٤/١٢/٢٠١٦ :تأریخھ  ٧٣٢٥٨: رقم العالمة   شاي المدینة : اسم العالمة 
ان  حین العنوان في  خطأ في ٤/٢٠١٧/ ٢٩ في )  ٥٥٣( في نشرة العالمات التجاریة بالعدد) ٧٣٢٥٨ (سبق وان تم نشر العالمة التجاریة المرقمة 

 .لذا وجب التنویھ  العنوان الصحیح للعالمة مثبت ادناه

 )ب  -٣٠(:الصنف والمادة 

 شركة بركة المختار للتجارة العامة المحدودة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 رع الكنديشا –الحارثیة  –بغداد  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

  بعد التنویھ  قبل التنویھ

 

 



  تنویھ
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

  ٣٠/١/٢٠١٧: تأریخھ     ٧٣٥٢٢: رقم الطلب 

 ٣٠/١/٢٠١٧:تأریخھ  ٧٣٥٢٢: رقم العالمة   شاي البابا:اسم العالمة 
ان  حین العنوان في  خطأ في ٤/٢٠١٧/ ٢٩ في )  ٥٥٣(ریة بالعدد في نشرة العالمات التجا) ٧٣٥٢٢ (سبق وان تم نشر العالمة التجاریة المرقمة 

 .لذا وجب التنویھ  العنوان الصحیح للعالمة مثبت ادناه

 )ب  -٣٠(:الصنف والمادة 

 شركة بركة المختار للتجارة العامة المحدودة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 شارع الكندي –ارثیة الح –بغداد  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

  بعد التنویھ  قبل التنویھ
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