
The Embassy of the State of Kuwait to Canada is uniquely located at the heart of the 

Canadian National Capital, Ottawa. It is a walking distance from the Canadian 

Parliament, the Office of the Prime Minister and Privy Council, as well as Rideau 

Hall (Residence of the Governor-General). 

 

Sussex Drive is one of the most significant streets in Ottawa. It’s called the 

ceremonial route that links Rideau Hall to Parliament Hill and serves as a venue to 

welcome foreign dignitaries who visit the National Capital. World’s most important 

missions lie along Sussex Drive, including the Kingdom of Saudi Arabia, the United 

States of America, France and Britain. The Embassy of the State of Kuwait is equally 

located along the route. Above all, the official residence of the Prime Minister of 

Canada and Rideau Hall, which is the official residence of the Governor General of 

Canada is situated along Sussex Drive.  

 

It is also located in the vicinity of the confluence of the Canadian provinces of 

Ontario and Quebec, separated by a bridge a few metres from the Embassy . 

 

على بعد    فهيأوتاوا،    الكندية، كندا في موقع فريد في قلب العاصمة    تقع سفارة دولة الكويت لدى

البرلمان   مقر  من  قصيرة  الخاص  الكنديمسافة  الملكي  والمجلس  الوزراء  رئيس    ، ومكتب 

 باإلضافة إلى مقر إقامة الحاكم العام الرسمي.

 

مقر   االحتفالي الذي يربطحد أهم الشوارع في أوتاوا، ويطلق عليه المسار  أ كسسسا يعد شارعو 

اال مراسم  تجري  حيث  الكندي،  بالبرلمان  العام  الشخصيات   ستقبالالحاكم  بكبار  والترحيب 

،  كسسسا  شارعاألجنبية الذين يزورون العاصمة الكندية. كما تقع أهم البعثات الدولية على طول  

وفرنسا وبريطانيا.    األمريكية المتحدةالواليات  المملكة العربية والسعودية وسفارات  بما في ذلك  

المقر الرسمي لرئيس    على الشارع ذاته، باإلضافة إلىتقع سفارة دولة الكويت  عالوة على ذلك،  

 . الرسمي للحاكم العام لكندا والمقروزراء كندا 

 

يفصل بينهما    اللتين،  يكب وكيأونتاريو    نقطة التقاء مقاطعتيمن    يقع بالقرب  كسسسا  أن شارعكما  

 بعد أمتار قليلة من السفارة. جسر على 

 


