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ع إصدارات - آوت ديفوار  غير مشروعة لطواب
 بريد
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 ،سيدتي، سيدي

 
 : بما يليإبالغكمالمكتب الدولي من  آوت ديفوارترجو إدارة بريد 

 
م            " اريخ   63سبق وأن أعلمناآم، بموجب منشور المكتب رق ر  23 بت باط " فبراي ي   2004" ش  بالقرصنة الت

 .تعرضت لها إدارة بريد آوت ديفوار، وذلك من خالل إصدارات ومبيعات غير مشروعة لطوابع بريد
 

ونتشرف بموجب هذا البيان بأن ُنعلمكم مرة أخرى بتهريب طوابع بريد غير مشروعة وقعت ضحيته           هذا  
 .إدارة بريد آوت ديفوار، وبصفة أساسية عبر شبكة انترنت

 
ا                 ي ذآرى الباب د طبعت ف ع بري زور لمجموعة من طواب ا من جراء اإلصدار الم ا وتأففن ففي الواقع، ذهلن

 .ت على هواة جمع طوابع البريد ووزعها أشخاص انعدم لديهم الضميريوحنا بولس الثاني، إذ ُعرض
 

 طوابع بسعر يتراوح ما 6وتتمثل غالبية هذه الطوابع في أحجام ذات جوانب مشرشرة ترد في ألواح تتكون من        
 .CFA فرنك 1000، ومن ناحية أخرى في مجموعات بطاقات بقيمة CFA فرنك 500 و100بين 

 
د آ   ر أن إدارة بري د       غي ع بري ع طواب ع وبي ه بإصدار وتوزي د المرخص ل ي الهيكل األوح وار، وه وت ديف

ك     ل ذل ا وبالمث لب حقوقه ة لس ك المحاول دي إزاء تل ة األي ف مكتوف ن تق وار، ل وت ديف ريع لك بمقتضى تش
 .االنتهاك الصارخ لنصوص االتحاد البريدي العالمي

 
ي ت   رة الت ال الحقي ك األعم دد بتل جب ونن ه، نش اء علي الي  وبن ًا بالوضع الم دنا وتضر أيض ة بل س بكرام م

 .واالقتصادي إلدارتنا
 

اهرة        ذه الظ واهم ه ل ق دحروا بك ي ي اد لك اق االتح ي نط رار ف ع أصحاب الق امن جمي تمس تض ذا نل وهك
 .الخطيرة التي ُتحيق بقطاع نشاطنا

 
ا    2002 منذ   ومن ناحية أخرى، نحدد أنه قد تم        تسجيل جميع إصداراتنا الطوابعية بل ويمكن االطالع عليه

 .)ch.wnsstamps.www(العالمي على موقع انترنت الخاص باالتحاد البريدي 
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 :ء الطوابعوأخيرا، ُنعلم هواة جمع طوابع البريد بأنهم يمكنهم االتصال بالجهة التالية بخصوص شرا
 

Centre Philatélique d'Abidjan 
Direction de la Production 
Poste de Côte d'Ivoire 
01 B.P. 4056 Abidjan 01 
CÔTE D'IVOIRE 

 82 29 25 20 225:  األبداد البعدية 
 

 :وآذلك بممثلنا الرسمي في فرنسا
 

Chez notre représentant officiel en France 
Théodore Champion SA 
68, Rue d'Hauteville 
F 75010 Paris 
FRANCE 

 )زبن البيع بالمراسلة  ( 38 07 46 42 01  :ــفــــــالهاتـ
 )الزبن من التجار ومحال البيع بالتجزئة  ( 32 70 46 42 01  :ـفــــــالهاتــ

 " 27 08 24 48 01:  األبداد البعدية
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،
 

 ،واقاألسمدير 
 

K.J.S. McKEOWN 
 


