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  تنویھ
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

  ١٥/٦/٢٠١٦:تأریخھ     ٧٢٤١٠: رقم الطلب 

 ١٥/٦/٢٠١٦:تأریخھ  ٧٢٤١٠:  رقم العالمة ONIX: اسم العالمة 
ان  حین في  العنوان  خطأ في ٢٠١٧/ ١٢/ ٣ في)  ٥٥٩(في نشرة العالمات التجاریة بالعدد )  ٧٢٤١٠(سبق وان تم نشر العالمة التجاریة المرقمة 

 . لذا وجب التنویھ  لعالمة مثبت ادناهلالصحیح  العنوان

 )ب  - ١٢)(أ  - ٩( :الصنف والمادة 

  ALSTOM Transport Technologies :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  AVENUE ANDRE MALRAUX 92300 LEV ALLOIS-PERRET - FRANCE ,3: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

  بعد التنویھ  قبل التنویھ

   



  تنویھ
 :رقم الصحیفة   ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

  ٢/٣/٢٠١٧: تأریخھ     ٧٣٦٦٤: رقم الطلب 

 ٢/٣/٢٠١٧:تأریخھ  ٧٣٦٦٤: رقم العالمة  TURBOMAX: اسم العالمة 
 في  العنوان االسم و خطأ في ١٢/٢٠١٧/ ٣ في )  ٥٥٩(في نشرة العالمات التجاریة بالعدد ) ٧٣٦٦٤ (سبق وان تم نشر العالمة التجاریة المرقمة 

 . لذا وجب التنویھ  لعالمة مثبت ادناهلالصحیح  العنوان االسم و ان حین

 )أ  - ٤( :الصنف والمادة 

 Castrol Limited :االسم الكامل لصاحب الطلب 

   Technology Centre Whitchurch Hill, Pangbourne, Reading RG8 7QR United  Kingdom: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

  بعد التنویھ  قبل التنویھ

  



  تنویھ
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

  ٩/٣/٢٠١٠: تأریخھ     ٥٦٠٥٩: رقم الطلب 

 ٩/٣/٢٠١٠ :تأریخھ  ٥٦٠٥٩: رقم العالمة    شكل: اسم العالمة 
 حین في  افاالصن خطأ في ١٠/٢٠١٧/ ٤ في )  ٥٥٦(ت التجاریة بالعدد في نشرة العالما) ٥٦٠٥٩ (سبق وان تم نشر العالمة التجاریة المرقمة 

 .لذا وجب التنویھ  للعالمة مثبت ادناه ةالصحیح االصنافان 

 )ا ب ج د ھـ و ز ح ط ي ك ل م ن س ع ف ص ق ر  -٣٠)(ا ب ج د ھـ  -٢٩(:الصنف والمادة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 :  العنوان الكامل لصاحب الطلب

  بعد التنویھ  قبل التنویھ

  



  تنویھ
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

  ٢٥/١٢/٢٠١٧: تأریخھ     ٧٥٠٣٧: رقم الطلب 

 ٢٥/١٢/٢٠١٧:تأریخھ   ٧٥٠٣٧: رقم العالمة   NEOREST  نیوریست :اسم العالمة 
ان  حین العنوان في  خطأ في ٣/٢٠١٨/ ١١ في )  ٥٦٨(جاریة بالعدد في نشرة العالمات الت) ٧٥٠٣٧ (سبق وان تم نشر العالمة التجاریة المرقمة 

 .لذا وجب التنویھ  العنوان الصحیح للعالمة مثبت ادناه

 :الصنف والمادة 

 .TOTO LTD :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 No.   1-1 , Nakashima  2-chome, Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, Japan :العنوان الكامل لصاحب الطلب 

  بعد التنویھ  قبل التنویھ

   



  تنویھ
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

  ١٣/١١/٢٠١٧: تأریخھ     ٧٤٧٦٦: رقم الطلب 

 ١٣/١١/٢٠١٧:تأریخھ  ٧٤٧٦٦: رقم العالمة   رز مرحبا :اسم العالمة 
ان  حین في  االسم خطأ في ١/٢٠١٨/ ٨ في )  ٥٦٢(ریة بالعدد في نشرة العالمات التجا) ٧٤٧٦٦ (سبق وان تم نشر العالمة التجاریة المرقمة 

 .لذا وجب التنویھ  الصحیح للعالمة مثبت ادناه االسم

  )ھـ  -٣٠:(الصنف والمادة 
المواد الغذائیة  شركة روعة العالم للمقاوالت والتجارة العامة والنقل العام والخدمات النفطیة والزراعیة وانتاج وتعبئة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 محدودة المسؤولیة 
 ١١/د ٣٣/ز  ٦٠٩/م –حي المھندسین  –المنصور  –بغداد  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

  بعد التنویھ  قبل التنویھ

  



  تنویھ
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

  ٢٣/١/٢٠١٧: تأریخھ     ٧٣٤٧٢: رقم الطلب 

 ٢٣/١/٢٠١٧:تأریخھ  ٧٣٤٧٢: رقم العالمة  BUILT FOR IT :اسم العالمة 
ان  حین في  الصنف خطأ في ١٢/٢٠١٧/ ٣ في )  ٥٥٩(في نشرة العالمات التجاریة بالعدد ) ٧٣٤٧٢ (سبق وان تم نشر العالمة التجاریة المرقمة 

  .لذا وجب التنویھ  الصحیح للعالمة مثبت ادناه صنفال

 )ا ج د  -١٨(:الصنف والمادة 

  :الكامل لصاحب الطلب  االسم

 : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

  بعد التنویھ  قبل التنویھ

  



  تنویھ
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

  ١٤/١١/٢٠١٦: تأریخھ     ٧٣١٣٨: رقم الطلب 

 ١٤/١١/٢٠١٦:تأریخھ  ٧٣١٣٨: رقم العالمة  DASTY :اسم العالمة 
 في  االسم والعنوان  خطأ في ١/٢٠١٨/ ٨ في )  ٥٦٢(في نشرة العالمات التجاریة بالعدد ) ٧٣١٣٨ (المرقمة  سبق وان تم نشر العالمة التجاریة

  .لذا وجب التنویھ  الصحیح للعالمة مثبت ادناه االسم والعنوانان  حین

 )أ ب  -٣(:الصنف والمادة 

 DASTY ITALY SRL :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 .Via Carducci, 15  24066 PEDRENGO – ITALY: الطلب  العنوان الكامل لصاحب

  بعد التنویھ  قبل التنویھ

  

 

 



 

  تنویھ
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

  ٤/١٠/٢٠١٧: تأریخھ     ٧٤٦٨٤: رقم الطلب 

 ٤/١٠/٢٠١٧  :تأریخھ  ٧٤٦٨٤: رقم العالمة  كوكب :اسم العالمة 
ان  حین االسم  في  خطأ في ١٢/٢٠١٧/ ٣ في )  ٥٥٩(في نشرة العالمات التجاریة بالعدد ) ٧٤٦٨٤ (مرقمة سبق وان تم نشر العالمة التجاریة ال

  .لذا وجب التنویھ  االسم الصحیح للعالمة مثبت ادناه

 )ب  -٣٢(:الصنف والمادة 

 شركة التاج للمشروبات الغازیة المحدودة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 الحي الصناعي  –التامیم  –كركوك   –العراق  :حب الطلب العنوان الكامل لصا

  بعد التنویھ  قبل التنویھ
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