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  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٨/٧/١٩٩٢: تأریخھ  ٣٢٥٦٥:  رقم العالمة اوسكار: اسم العالمة 

المعدل واستدالال باحكام المادة  ١٩٥٧لسنة ) ٢١(العالمات والبیانات التجاریة رقم  قانونمن ) ٢(الفقرة استنادا إلحكام المادة العشرون 
ولعدم قیامكم بتقدیم طلب تجدید العالمة التجاریة وانتھاء فترة  ١٩٥٧لسنة ) ٢٦(المات والبیانات التجاریة رقم من نظام الع) ٢٨(

  .الحمایة القانونیة لھا لذلك تقرر شطبھا 

 )ب  -٣٤(:الصنف والمادة 

 .اي . كیرانیس اس . اي . جي  : االسم الكامل لصاحب العالمة

 بیریوس ، الیونان  ١٨٥٤٠، اثینون ستریت ،  ٣٩:  ةالعنوان الكامل لصاحب العالم

  

 

 

  



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٨/٧/١٩٩٢: تأریخھ  ٣٢٥٥١: رقم العالمة  اوسكار: اسم العالمة 

المعدل واستدالال باحكام المادة  ١٩٥٧نة لس) ٢١(العالمات والبیانات التجاریة رقم  قانونمن ) ٢(استنادا إلحكام المادة العشرون الفقرة 
ولعدم قیامكم بتقدیم طلب تجدید العالمة التجاریة وانتھاء فترة  ١٩٥٧لسنة ) ٢٦(من نظام العالمات والبیانات التجاریة رقم ) ٢٨(

  .الحمایة القانونیة لھا لذلك تقرر شطبھا 

 )ب  -٣٤(:الصنف والمادة 

 .اي . كیرانیس اس . اي . ي ج :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 بیریوس ، الیونان ١٨٥٤٠، اثینون ستریت ،  ٣٩: العنوان الكامل لصاحب العالمة 

  

 

 

  



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٤/٥/١٩٩٣: تأریخھ  ٣٢٩٢٥: رقم العالمة  مع شكل  یاقوت : اسم العالمة 

المعدل واستدالال باحكام المادة  ١٩٥٧لسنة ) ٢١(العالمات والبیانات التجاریة رقم  قانونمن ) ٢(ن الفقرة استنادا إلحكام المادة العشرو
ولعدم قیامكم بتقدیم طلب تجدید العالمة التجاریة وانتھاء فترة  ١٩٥٧لسنة ) ٢٦(من نظام العالمات والبیانات التجاریة رقم ) ٢٨(

  .ا الحمایة القانونیة لھا لذلك تقرر شطبھ

 )ا ب  - ٣(:الصنف والمادة 

 شركة فاضل وشریكھ لصناعة محلول القاصر والمنظفات  :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 العراق: العنوان الكامل لصاحب العالمة 

    

    



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١/٧/٢٠٠٠: تأریخھ  ٣٨٤٦٣: رقم العالمة   LIGHT LIFE الیت الیف: اسم العالمة 

المعدل واستدالال باحكام المادة  ١٩٥٧لسنة ) ٢١(العالمات والبیانات التجاریة رقم  قانونمن ) ٢(استنادا إلحكام المادة العشرون الفقرة 
ریة وانتھاء فترة ولعدم قیامكم بتقدیم طلب تجدید العالمة التجا ١٩٥٧لسنة ) ٢٦(من نظام العالمات والبیانات التجاریة رقم ) ٢٨(

  .الحمایة القانونیة لھا لذلك تقرر شطبھا 

 )و  -٢٩(:الصنف والمادة 

 .م.م. شركة ابوظبي للزیوت النباتیة ذ :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 دولة االمارات العربیة المتحدة  –ابوظبي  ٧١٢٥. : ب . ص : العنوان الكامل لصاحب العالمة 

  

 

 

    



  اریةشطب عالمة تج
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٣/٤/١٩٧٣: تأریخھ  ٢٠٠٣٢: رقم العالمة  الحدباء: اسم العالمة 

المعدل واستدالال باحكام المادة  ١٩٥٧لسنة ) ٢١(العالمات والبیانات التجاریة رقم  قانونمن ) ٢(استنادا إلحكام المادة العشرون الفقرة 
ولعدم قیامكم بتقدیم طلب تجدید العالمة التجاریة وانتھاء فترة  ١٩٥٧لسنة ) ٢٦(انات التجاریة رقم من نظام العالمات والبی) ٢٨(

  .الحمایة القانونیة لھا لذلك تقرر شطبھا 

 )ھـ  -٣٠(:الصنف والمادة 

 نوفل شریف محمود :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 العراق : العنوان الكامل لصاحب العالمة 

    

    



  عالمة تجاریة شطب
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٢/٢/١٩٩٦: تأریخھ  ٣٤٦٣٢: رقم العالمة   مع شكلفیروز : اسم العالمة 

المعدل واستدالال باحكام المادة  ١٩٥٧لسنة ) ٢١(العالمات والبیانات التجاریة رقم  قانونمن ) ٢(استنادا إلحكام المادة العشرون الفقرة 
ولعدم قیامكم بتقدیم طلب تجدید العالمة التجاریة وانتھاء فترة  ١٩٥٧لسنة ) ٢٦(العالمات والبیانات التجاریة رقم من نظام ) ٢٨(

  .الحمایة القانونیة لھا لذلك تقرر شطبھا 

 )ا ب ج  - ٣(:الصنف والمادة 

 معمل الوسیم النتاج غسول الشعر :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 العراق: ب العالمة العنوان الكامل لصاح

    

    



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٢/١١/١٩٧٧: تأریخھ  ٢٣٢٥٤: رقم العالمة  ایرتیمب : اسم العالمة 

احكام المادة المعدل واستدالال ب ١٩٥٧لسنة ) ٢١(العالمات والبیانات التجاریة رقم  قانونمن ) ٢(استنادا إلحكام المادة العشرون الفقرة 
ولعدم قیامكم بتقدیم طلب تجدید العالمة التجاریة وانتھاء فترة  ١٩٥٧لسنة ) ٢٦(من نظام العالمات والبیانات التجاریة رقم ) ٢٨(

  .الحمایة القانونیة لھا لذلك تقرر شطبھا 

 )ب ھـ ز  - ١١)(أ  - ٧(:الصنف والمادة 

 )مؤسسة في والیة دیالویر (ن ایرتمب كوربوریش :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 الینس رود ، مدینة دایتون ، والیة اوھایو الوالیات المتحدة االمریكیة  ١٣٠١: العنوان الكامل لصاحب العالمة 

  

 

 

    



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٢٩/٥/٢٠٠٢: تأریخھ  ٤٠٩٩٥: رقم العالمة   المزرعة  :اسم العالمة 

المعدل واستدالال باحكام المادة  ١٩٥٧لسنة ) ٢١(العالمات والبیانات التجاریة رقم  قانونمن ) ٢(استنادا إلحكام المادة العشرون الفقرة 
ولعدم قیامكم بتقدیم طلب تجدید العالمة التجاریة وانتھاء فترة  ١٩٥٧لسنة ) ٢٦(من نظام العالمات والبیانات التجاریة رقم ) ٢٨(

  .القانونیة لھا لذلك تقرر شطبھا الحمایة 

 )أ  -٣١(:الصنف والمادة 

 معمل ایثار النتاج البرغل والجریش والحبیة  :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 العراق: العنوان الكامل لصاحب العالمة 

    

    



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٧/٤/٢٠٠٥: تأریخھ  ٤٧٥٧٢: المة رقم الع الفرات : اسم العالمة 

المعدل واستدالال باحكام المادة  ١٩٥٧لسنة ) ٢١(العالمات والبیانات التجاریة رقم  قانونمن ) ٢(استنادا إلحكام المادة العشرون الفقرة 
ة التجاریة وانتھاء فترة ولعدم قیامكم بتقدیم طلب تجدید العالم ١٩٥٧لسنة ) ٢٦(من نظام العالمات والبیانات التجاریة رقم ) ٢٨(

  .الحمایة القانونیة لھا لذلك تقرر شطبھا 

 )و  - ٢٩)(ب  -٣٩)(ا ج  -٣١)(ب د ھـ ن  -٣٠ (:الصنف والمادة 

 الشركة العالمیة لتعبئة وتسویق المواد الغذائیة  :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 بغداد  –العراق : العنوان الكامل لصاحب العالمة 

  

 

 

    



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ٧/٤/٢٠٠٥: تأریخھ  ٤٧٥٧٣: رقم العالمة  فرات: اسم العالمة 

المعدل واستدالال باحكام المادة  ١٩٥٧لسنة ) ٢١(العالمات والبیانات التجاریة رقم  قانونمن ) ٢(استنادا إلحكام المادة العشرون الفقرة 
ولعدم قیامكم بتقدیم طلب تجدید العالمة التجاریة وانتھاء فترة  ١٩٥٧لسنة ) ٢٦(من نظام العالمات والبیانات التجاریة رقم ) ٢٨(

  .الحمایة القانونیة لھا لذلك تقرر شطبھا 

 )و  -٢٩)(ب  - ٣٩)(ا ج  -٣١)(ب د ھـ ن  -٣٠(:الصنف والمادة 

 الشركة العالمیة لتعبئة وتسویق المواد الغذائیة :م الكامل لصاحب العالمة االس

 بغداد –العراق : العنوان الكامل لصاحب العالمة 

  

 

 

    



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٢/٣/٢٠٠٧: تأریخھ  ٥٠٥٣٣: رقم العالمة  ALKHALEEJIAمع شكل الخلیجیة : اسم العالمة 

المعدل واستدالال باحكام المادة  ١٩٥٧لسنة ) ٢١(العالمات والبیانات التجاریة رقم  قانونمن ) ٢(استنادا إلحكام المادة العشرون الفقرة 
ولعدم قیامكم بتقدیم طلب تجدید العالمة التجاریة وانتھاء فترة  ١٩٥٧لسنة ) ٢٦(من نظام العالمات والبیانات التجاریة رقم ) ٢٨(

  .یة القانونیة لھا لذلك تقرر شطبھا الحما

 )أ  -٣١)(ص ر ع  -٣٠)(ب ج ھـ  - ٢٩)(أ  - ١٦)(أ  - ٥(:الصنف والمادة 

 المواد الغذائیة  تجارةشركة مصانع حسني ل :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 االمارات العربیة المتحدة: العنوان الكامل لصاحب العالمة 

  

 

 

    



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: اإلعالن  رقم

 ٩/١٢/١٩٩٦: تأریخھ  ٣٥١٤٤: رقم العالمة  KHALEEJ الخلیج: اسم العالمة 

المعدل واستدالال باحكام المادة  ١٩٥٧لسنة ) ٢١(العالمات والبیانات التجاریة رقم  قانونمن ) ٢(استنادا إلحكام المادة العشرون الفقرة 
ولعدم قیامكم بتقدیم طلب تجدید العالمة التجاریة وانتھاء فترة  ١٩٥٧لسنة ) ٢٦(نات التجاریة رقم من نظام العالمات والبیا) ٢٨(

  .الحمایة القانونیة لھا لذلك تقرر شطبھا 

 )أ  -٢٩(:الصنف والمادة 

 انترناشیونال فودزستفس كو :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 عربیة المتحدةاالمارات ال: العنوان الكامل لصاحب العالمة 

    

    



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 : تأریخھ  ١٥١٨٩: رقم العالمة  الخلیج العراقي : اسم العالمة 

مادة المعدل واستدالال باحكام ال ١٩٥٧لسنة ) ٢١(العالمات والبیانات التجاریة رقم  قانونمن ) ٢(استنادا إلحكام المادة العشرون الفقرة 
ولعدم قیامكم بتقدیم طلب تجدید العالمة التجاریة وانتھاء فترة  ١٩٥٧لسنة ) ٢٦(من نظام العالمات والبیانات التجاریة رقم ) ٢٨(

  .الحمایة القانونیة لھا لذلك تقرر شطبھا 

 )أ  -٢٩(:الصنف والمادة 

  :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 : العنوان الكامل لصاحب العالمة 

    

    



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 : تأریخھ  ١٥٤٨٨: رقم العالمة  الحدباء: اسم العالمة 

المعدل واستدالال باحكام المادة  ١٩٥٧لسنة ) ٢١(العالمات والبیانات التجاریة رقم  قانونمن ) ٢(استنادا إلحكام المادة العشرون الفقرة 
ولعدم قیامكم بتقدیم طلب تجدید العالمة التجاریة وانتھاء فترة  ١٩٥٧لسنة ) ٢٦(مات والبیانات التجاریة رقم من نظام العال) ٢٨(

  .الحمایة القانونیة لھا لذلك تقرر شطبھا 

 )و  -٢٩(:الصنف والمادة 

  :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 : العنوان الكامل لصاحب العالمة 

    

    



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 : تأریخھ  ١٧٦٢٣: رقم العالمة  الحدباء: اسم العالمة 

المعدل واستدالال باحكام المادة  ١٩٥٧لسنة ) ٢١(العالمات والبیانات التجاریة رقم  قانونمن ) ٢(استنادا إلحكام المادة العشرون الفقرة 
ولعدم قیامكم بتقدیم طلب تجدید العالمة التجاریة وانتھاء فترة  ١٩٥٧لسنة ) ٢٦(رقم من نظام العالمات والبیانات التجاریة ) ٢٨(

  .الحمایة القانونیة لھا لذلك تقرر شطبھا 

 )ا ح  -٢٩(:الصنف والمادة 

  :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 : العنوان الكامل لصاحب العالمة 

    

    



  شطب عالمة تجاریة
 :م الصحیفة رق ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

  ٢٠/١١/١٩٨٢: تأریخھ  ٢٦٨٥٥: رقم العالمة  ماجیك الین : اسم العالمة 

المعدل واستدالال باحكام المادة  ١٩٥٧لسنة ) ٢١(العالمات والبیانات التجاریة رقم  قانونمن ) ٢(استنادا إلحكام المادة العشرون الفقرة 
ولعدم قیامكم بتقدیم طلب تجدید العالمة التجاریة وانتھاء فترة  ١٩٥٧لسنة ) ٢٦(من نظام العالمات والبیانات التجاریة رقم ) ٢٨(

  .الحمایة القانونیة لھا لذلك تقرر شطبھا 

 )أ  - ٩(:الصنف والمادة 

 ماتسوشیتا الیكتریك انداستریال كومباني لیمتد  :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 شي اوساكا بریكلنشر ، الیابان  –ادوما ، كادوما اوازا ك ١٠٠٦: العنوان الكامل لصاحب العالمة 

  

 

 

    



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٦/١٢/١٩٩٢: تأریخھ  ٣٢٧٤٩: رقم العالمة  راشي المزرعة : اسم العالمة 

المعدل واستدالال باحكام المادة  ١٩٥٧لسنة ) ٢١( العالمات والبیانات التجاریة رقم قانونمن ) ٢(استنادا إلحكام المادة العشرون الفقرة 
ولعدم قیامكم بتقدیم طلب تجدید العالمة التجاریة وانتھاء فترة  ١٩٥٧لسنة ) ٢٦(من نظام العالمات والبیانات التجاریة رقم ) ٢٨(

  .الحمایة القانونیة لھا لذلك تقرر شطبھا 

 )ح  - ٣٠)(أ  -٣١(:الصنف والمادة 

 مصانع دیالى النتاج وتعبئة وتعلیب المواد الغذائیة وتصدیر وصناعة التمور :صاحب العالمة االسم الكامل ل

 العراق: العنوان الكامل لصاحب العالمة 

    

    



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 ١٦/٧/٢٠٠٢: تأریخھ   ٤١٢١٤: رقم العالمة  MASTER COLAماستركوك : اسم العالمة 

المعدل واستدالال باحكام المادة  ١٩٥٧لسنة ) ٢١(العالمات والبیانات التجاریة رقم  قانونمن ) ٢(استنادا إلحكام المادة العشرون الفقرة 
ولعدم قیامكم بتقدیم طلب تجدید العالمة التجاریة وانتھاء فترة  ١٩٥٧لسنة ) ٢٦(من نظام العالمات والبیانات التجاریة رقم ) ٢٨(

  .القانونیة لھا لذلك تقرر شطبھا  الحمایة

 )كافة االصناف  -٣٢(:الصنف والمادة 

 محمد اسامة الدقو :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 سوریا: العنوان الكامل لصاحب العالمة 

    

    



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

 : تأریخھ   ١٣٤٨٣: رقم العالمة  fighterفایتر : اسم العالمة 

المعدل واستدالال باحكام المادة  ١٩٥٧لسنة ) ٢١(العالمات والبیانات التجاریة رقم  قانونمن ) ٢(استنادا إلحكام المادة العشرون الفقرة 
اء فترة ولعدم قیامكم بتقدیم طلب تجدید العالمة التجاریة وانتھ ١٩٥٧لسنة ) ٢٦(من نظام العالمات والبیانات التجاریة رقم ) ٢٨(

  .الحمایة القانونیة لھا لذلك تقرر شطبھا 

 )و  - ٥(:الصنف والمادة 

  :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 : العنوان الكامل لصاحب العالمة 
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