
 BANK OF CANADA 

  Annie Portelance: اتصل ب  للنشر فورًا
 8782-782 (613): هاتف  )2004أغسطس ( آب 12

   دوالر 20سوف يتم رفع الستار عن الورقة النقدية الكندية الجديدة فئة 
  2004) أغسطس( آب 25يوم 

 في 2004) أغسطس( آب 25ر يوم األربعاء  دوال20سوف يتم رفع الستار عن الورقة النقدية الكندية الجديدة فئة  –أوتاو 
 دوالر بالفن والثقافة الكنديين وتظهر 20$وتحتفل هذه الورقة النقدية الجديدة فئة .  مدينة فانكوفر بمقاطعة بريتيش آولومبيا

  .  أحد الفنانين الكنديين المشهورين Bill Reid أعمال بيل ريد
  

 The لحاآم بنك آندا بالتحدث إلى الحاضرين في حفل االفتتاح وسيشارآه  النائب الكبيرPaul Jenkinsسوف يقوم السيد 
Honourable John McCallum  وزير ،National Revenue" وسوف ).  عن طريق شريط الفيديو" (الدخل العام
ار عن هذه ، زوجة المرحوم بيل ريد في هذا الحفل القومي لكشف الست Martine Reidتشارك السيدة الدآتورة مارتين ريد

 Barbara وريث ورئيس قبيلة هايدا والفنان، والسيدة باربارة هيسلوب Jim Hartالورقة النقدية الجديدة مع السيد جيم هارت 
Hislop ولزيادة التعبير عن هذه المناسبة سوف يشارك باألداء أيضًا في الحفل عدد من الفنانين .  عضو مجلس إدارة بنك آندا

  .والصاعدينالكنديين المشهورين 
 

   دوالر على تحسينات أمنية عالية وسوف يبدأ تداولها ابتداء من يوم األربعاء 20 تحتوي هذه الورقة النقدية الجديدة فئة 
  .2004) سبتمبر( أيلول 29

  
  .وبعد الحفل سوف يتم إطالع اإلعالم فنيًا عن المزايا األمنية المحسنة في هذه الورقة النقدية

  
 األحداث القومية

  
   2004) أغسطس( آب 25األربعاء   :التاريخ
   آشف الستار–) بتوقيت المحيط الباسيفيكي( ص 10.00  :الوقت
 Vancouver Playhouse Theatre  :المكان

Hamilton Street at Dunsmuir Street 
Vancouver, B.C. 

 Laurie Kizik (604) 647-2985 :االتصال
  

 األحداث اإلقليمية
ت إقليمية لرفع الستار وجلسات معلوماتية لإلعالم في هاليفاآس، ومونتريال و أوتاوا وتورونتو وريجينا سوف يتم عقد احتفاال

سوف يستضيف الحفل في المناطق اإلقليمية موظفين مسئولين من بنك آندا ويشارآهم .  في األماآن والمواعيد المذآرة أدناه
  .مالية والمحالتممثلين محليين من وآاالت تطبيق القانون والهيئات ال

  
 هاليفاآس

Lord Nelson Hotel  
1515 South Park Street 

Admiral Room 
  رفع الستار–) بتوقيت المحيط األطلنطي( ظ 2.00
  جلسة سؤال وجواب ومقابالت فردية–) بتوقيت المحيط األطلنطي( ظ 3.00 ظ إلى 2.30

 Marie-France Leblanc (902) 430-6619 :االتصال



  مونتریال
Fairmont The Queen Elizabeth Hotel 
900 René Lévesque Boulevard West 

Péribonka Room 
  رفع الستار–) توقيت الشرق( ظ 1.00
  جلسة سؤال وجواب ومقابالت فردية–) بتوقيت الشرق( م 2.00 ظ إلى 1.30

 Yanik Deschênes (514) 985-8267:  االتصال
 

 أوتاوا
Bank of Canada Head Office 

234 Wellington St. 
Garden Court 

  رفع الستار–) توقيت الشرق( ظ 1.00
  جلسة سؤال وجواب ومقابالت فردية–) بتوقيت الشرق( م 2.00 ظ إلى 1.30

 Ginette Crew (613) 782-7461:  االتصال
  

 تورونتو
The Toronto Board of Trade 

77 Adelaide Street West, 4th floor 
Room A/B 

  رفع الستار–) توقيت الشرق( ظ 1.00
  جلسة سؤال وجواب ومقابالت فردية–) بتوقيت الشرق( م 2.00 ظ إلى 1.30

 Katie Clark (416) 934-8409: االتصال
  

 رجينا
Delta Hotel Regina 

1919 Saskatchewan Drive 
Campania A Room 

  رفع الستار–) التوقيت المتوسط القياسي( ص 11.00
  جلسة سؤال وجواب ومقابالت فردية–) التوقيت المتوسط القياسي( ظ 12.00إلى  ص 11.30
  Ailie Somerville (778) 839-2967: االتصال


