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 بعض الطوابع غير المشروعة الصادرة اآتشفتإعالمكم بأنها المكتب الدولي  جزر الُقُمر إدارة بريد ترجو
 . انترنت–باسمها على موقع بالشبكة الدولية للمعلومات 

 
 :وتصور المواضيع التي تم حصرها

 
 لوحات بمتحف اللوفر

 بطاقة مكونة -Antonio Allegrie (Correggio)  مهاــــوناردو دافنشي ولوحة رسـموناليزا برسم لي -
 ). فرنك ُقُمريX 500 2القيمة االسمية (من طابعين مختلفين 

 X 500 2مية ـالقيمة االس( مختلفين نــمن طابعي مكونة اقةــ بط-Ribera  وEl Greco لوحتان رسمهما -
 ).فرنك ُقُمري

القيمة (ن مختلفين ـاقة مكونة من طابعيــ بط- Ambrosius Bosschaert وFrans Halsلوحتان رسمهما  -
 ). فرنك ُقُمريX 500 2االسمية 

ن ـمختلفي نـة من طابعيــمكون اقةــبط -Rembrandt van Rijin و Jan Vermeer مهماــلوحتان رس -
 ). فرنك ُقُمريX 500 2القيمة االسمية (

ن ـطابعي من مكونة اقةـ بط-Jean-Baptiste Perronneau و Jean-Antoine Watteau مهماــرس لوحتان -
 ). فرنك ُقُمريX 500 2القيمة االسمية (مختلفين 

ن ــن مختلفيــاقة مكونة من طابعيـبط -Peter Paul Rubens  وAntoon Van Dyckمهما ــلوحتان رس -
 ). فرنك ُقُمريX 500 2القيمة االسمية (

 
 أبطال أفالم الشاشة األمريكية

 بطاقة مكونة - Jack Lemmon وSean Connery وFrank Sinatra وPaul Newmanور طوابع تص -
 ).ًا ُقُمريًا فرنكX 350 4القيمة االسمية ( طوابع مختلفة 4من 

 بطاقة مكونة من - Grace Kelly وKirk Douglas وAudrey Hepburn وJames Deanطوابع تصور  -
 ).ًا ُقُمريًا فرنكX 350 4القيمة االسمية ( طوابع مختلفة 4

 بطاقة -Clint Eastwood  وSophia Loren وNathalie Wood وJack Nicholsonطوابع تصور  -
 ).ًا ُقُمريًا فرنكX 350 4القيمة االسمية ( طوابع مختلفة 4مكونة من 
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 Disneylandالذآرى الخمسون إلنشاء 
 ).فرنك ُقُمري 500القيمة االسمية (بطاقة مكونة من طابع واحد  -
 

 رائد فضاء أوروبي
 بطاقة مكونة من - Roberto Vittoriالذآرى الثالثون ألول رحلة تجارية للطائرة الكونكورد تصور  -

 ). فرنك ُقُمري500القيمة االسمية (طابع واحد 
ن  بطاقة مكونة م- Gueorgui Ivanovالذآرى الثالثون ألول رحلة تجارية للطائرة الكونكورد تصور  -

 ). فرنك ُقُمري500القيمة االسمية (طابع واحد 
 بطاقة مكونة من - Franz Viehbockالذآرى الثالثون ألول رحلة تجارية للطائرة الكونكورد تصور  -

 ). فرنك ُقُمري500القيمة االسمية (طابع واحد 
 

  االنطباعية-الرسم 
 )ُمري فرنك ُقX 500 5القيمة االسمية ( طوابع 5بطاقة مكونة من  -
 

 ،،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام
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