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اعتراضات على عالمات تجارية

عالمة رقم )93312( 
ب��ت��اري��خ:2020/4/4م.  للمحاماة.  الزين  م�ؤ�س�سة   : املعرت�ض 

بالفئة )22(
املعرت�ض �سده : . حم�د �سرف احلاج - ا�سدقاء ال�سحراء  

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقان�ن  وا�ستنادا 
�سده ا�ستالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالث�ن ي�ما 
من تاريخ ا�ستالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )90521( 
امل��ع��رت���ض : )ال�����س��رك��ة االم��ارات��ي��ة ت��ك��ن���ل���ب �������ض.م.م   . 

بتاريخ:2020/4/13م. بالفئة )4(
املعرت�ض �سده : طة عبداهلل �سالح علي القحم   .    

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقان�ن  وا�ستنادا 
�سده ا�ستالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالث�ن ي�ما 
من تاريخ ا�ستالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )93621( 
املعرت�ض : نبيل حمادي احمد قاطن . بتاريخ:2020/4/13م.

بالفئة )3(
املعرت�ض �سده :ابراهيم عبدالرحمن عبداهلل قاطن   .    

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقان�ن  وا�ستنادا 
�سده ا�ستالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالث�ن ي�ما 
من تاريخ ا�ستالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )94352( 
امل��ع��رت���ض : ع��ب��د اهلل ا���س��ع��د ع��ل��ي ال�����س��راع��ي)م���ك��ا(   . 

بتاريخ:2020/4/7م. بالفئة )30(
املعرت�ض �سده :عبد ال�يل علي عبد اهلل احلظاء  .    

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقان�ن  وا�ستنادا 
�سده ا�ستالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالث�ن ي�ما 
من تاريخ ا�ستالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.
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عالمة رقم )92883( 
املعرت�ض : من�س�ر ردمان حممد احلمادي . بتاريخ:2020/4/1م.

بالفئة )12( 
املعرت�ض �سده :جنيب حممد علي احلدمة  .    

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقان�ن  وا�ستنادا 
�سده ا�ستالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالث�ن ي�ما 
من تاريخ ا�ستالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )93248( 
املعرت�ض : ديكرز اوتدور ك�رب�ري�سن   . بتاريخ:2020/4/21م.

بالفئة )6(.
املعرت�ض �سده :اإ�سماعيل علي نا�سر ال�سري    .    

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقان�ن  وا�ستنادا 
�سده ا�ستالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالث�ن ي�ما 
من تاريخ ا�ستالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )94640( 
املعرت�ض : حممد حممد عبداهلل ال�سيفي     .بتاريخ:2020/4/1م.

بالفئة )9(  
املعرت�ض �سده :مازن ح�سني ناجي م�دي  .    

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقان�ن  وا�ستنادا 
�سده ا�ستالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالث�ن ي�ما 
من تاريخ ا�ستالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )90067( 
 . املحن�ض  ع��ل��ي      مثنى  حممد  للتجارة  املحن�ض   : املعرت�ض 

بتاريخ:2020/4/1م. بالفئة )29(
املعرت�ض �سده :�سركة جممع رب�ع ال�سعيدة لل�سناعة والتجارة 

املحدودة    .    

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقان�ن  وا�ستنادا 
�سده ا�ستالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالث�ن ي�ما 
من تاريخ ا�ستالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.
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عالمة رقم )93508( 
املعرت�ض : م�ؤ�س�سة احلبي�سي التجارية - حممد عبداهلل هادي 

احلبي�سي  . بتاريخ:2020/3/30م. بالفئة )9(
املعرت�ض �سده :ماجد ح�سني عبداهلل احلبي�سي  .    

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقان�ن  وا�ستنادا 
�سده ا�ستالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالث�ن ي�ما 
من تاريخ ا�ستالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )91451( 
املعرت�ض : منيف حام�ض حفظ اهلل    . بتاريخ:2020/4/25م.

بالفئة )12( 
املعرت�ض �سده :ح�سن ح�سن �سعد الكد�ض .    

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقان�ن  وا�ستنادا 
�سده ا�ستالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالث�ن ي�ما 
من تاريخ ا�ستالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )92865( 
املعرت�ض : طه عبداهلل �سالح القحم . بتاريخ:2020/4/19م.

بالفئة )4( 
املعرت�ض �سده :�سركة تكن�ل�ب   .    

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقان�ن  وا�ستنادا 
�سده ا�ستالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالث�ن ي�ما 
من تاريخ ا�ستالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )93362( 
املعرت�ض : م�سنع ازورا للعط�ر  . بتاريخ:2020/4/26م. 

بالفئة )21( 
املعرت�ض �سده :�سلطان حممد ا�سماعيل �سيف العليمي    .    

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقان�ن  وا�ستنادا 
�سده ا�ستالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالث�ن ي�ما 
من تاريخ ا�ستالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.



117

اعتراضات على عالمات تجارية

عالمة رقم )92864( 
املعرت�ض : طه عبداهلل �سالح القحم    . بتاريخ:2020/4/19م.

بالفئة )4( 
املعرت�ض �سده :�سركة تكن�ل�ب   .    

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقان�ن  وا�ستنادا 
�سده ا�ستالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالث�ن ي�ما 
من تاريخ ا�ستالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )92852( 
املعرت�ض : طه عبداهلل �سالح القحم  . بتاريخ:2020/4/19م.

بالفئة )4( 
املعرت�ض �سده :�سركة تكن�ل�ب     .    

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقان�ن  وا�ستنادا 
�سده ا�ستالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالث�ن ي�ما 
من تاريخ ا�ستالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )92855( 
املعرت�ض : طه عبداهلل �سالح القحم    . بتاريخ:2020/4/19م.

بالفئة )4( 
املعرت�ض �سده :�سركة تكن�ل�ب     .    

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقان�ن  وا�ستنادا 
�سده ا�ستالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالث�ن ي�ما 
من تاريخ ا�ستالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )92853( 
املعرت�ض : طه عبداهلل �سالح القحم    . بتاريخ:2020/4/19م.

بالفئة )4( 
املعرت�ض �سده :�سركة تكن�ل�ب     .    

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقان�ن  وا�ستنادا 
�سده ا�ستالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالث�ن ي�ما 
من تاريخ ا�ستالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.



118

اعتراضات على عالمات تجارية

عالمة رقم )92849( 
املعرت�ض : طه عبداهلل �سالح القحم    . بتاريخ:2020/4/19م.

بالفئة )4( 
املعرت�ض �سده :�سركة تكن�ل�ب     .    

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقان�ن  وا�ستنادا 
�سده ا�ستالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالث�ن ي�ما 
من تاريخ ا�ستالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )92858( 
املعرت�ض : طه عبداهلل �سالح القحم    . بتاريخ:2020/4/19م.

بالفئة )4( 
املعرت�ض �سده :�سركة تكن�ل�ب     .    

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقان�ن  وا�ستنادا 
�سده ا�ستالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالث�ن ي�ما 
من تاريخ ا�ستالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )92850( 
املعرت�ض : طه عبداهلل �سالح القحم    . بتاريخ:2020/4/19م.

بالفئة )12( 
املعرت�ض �سده :�سركة تكن�ل�ب     .    

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقان�ن  وا�ستنادا 
�سده ا�ستالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالث�ن ي�ما 
من تاريخ ا�ستالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )92860( 
املعرت�ض : طه عبداهلل �سالح القحم    . بتاريخ:2020/4/19م.

بالفئة )4( 
املعرت�ض �سده :�سركة تكن�ل�ب     .    

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقان�ن  وا�ستنادا 
�سده ا�ستالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالث�ن ي�ما 
من تاريخ ا�ستالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.
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عالمة رقم )91056( 
امل���ع���رت����ض : ك��ي��م��ربيل -ك������الرك وورل�����دواي�����د ، ان������ك   . 

بتاريخ:2020/3/30م. بالفئة )3(
املعرت�ض �سده :حممد عبدال�احد الدفعي- ماك ناي�ض خلدمات 

التغليف والتعليب والت�زيع    .    

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقان�ن  وا�ستنادا 
�سده ا�ستالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالث�ن ي�ما 
من تاريخ ا�ستالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )93251( 
املعرت�ض : ديكرز اوتدور ك�رب�ري�سن   . بتاريخ:2020/4/21م.

بالفئة )11(.
املعرت�ض �سده :اإ�سماعيل علي نا�سر ال�سري    .    

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقان�ن  وا�ستنادا 
�سده ا�ستالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالث�ن ي�ما 
من تاريخ ا�ستالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )93227( 
املعرت�ض : ديكرز اوتدور ك�رب�ري�سن   . بتاريخ:2020/4/21م.

بالفئة )19(
املعرت�ض �سده :اإ�سماعيل علي نا�سر ال�سري    .    

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقان�ن  وا�ستنادا 
�سده ا�ستالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالث�ن ي�ما 
من تاريخ ا�ستالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.

عالمة رقم )94738( 
املعرت�ض : �سركة ب�ساتني املاأك�الت العربية ال�سع�دية املحدودة   

. بتاريخ:2020/5/4م.
بالفئة )31(

املعرت�ض �سده :نا�سر علي �سامل عيطه القحم    .    

املعرت�ض  على  يتعني  فاإنه  التجارية  العالمات  لقان�ن  وا�ستنادا 
�سده ا�ستالم االعرتا�ض والرد عليه كتابيا خالل ثالث�ن ي�ما 
من تاريخ ا�ستالم االإعرتا�ض ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة 

املحددة يعترب ذلك تنازل عن الطلب.


