
متنزَّه مسافته ٣٠ كلم في منطقة 
جنوب-غرب سيدني الداخلية

يخترق درب ‘تو فالي’ واديني مختلفني متاماً في املنطقة الداخلية من املدينة إضافةً 
إلى مجرييهما املائيني:

وادي كوكس ريفر هو جزء من قلب سيدني املتعددة الثقافات. بالرغم من كثافة 
ً رحباً معشوشباً، حتيطه من  السكان في املنطقة، توفر واجهة النهر مسارا

ًً مشتركاً  اجلانبني أشجار املنغروف والنباتات البلدية. هنا يشمل الدرب مسارا
قة املطلة على  للمشاة والدراجات الهوائية يخترق املروج واملالعب الرياضية املنمّ

النهر.   
ً من األراضي غير املزروعة (البور)  أما وادي وولي كريك فالي فيشمل ٥٠ هكتارا

املتبقية من حديقة وولي كريك اإلقليمية مبنحدراتها الوعرة من احلجر الرملي. 
وتوفر املروج والغابة البلدية ملجأً للعديد من الطيور واحلشرات والسحالي 

البلدية. وميتد الدرب على طول مسارات دغلية عبر مساحات عشبية، مع وجود 
فسحات خالية تتيح التمتع مبنظر اجلدول. 

وهناك خطوط قطارات وباصات على جانبيّ الواديني تتيح التوقف ودخول درب ‘تو 
فالي’ في عدد كبير من األماكن. انظر اخلريطة في الداخل.

من كامبسي إلى باكسلي نورث عبر 
وادييّ كوكس ريفر وولي كريك



بعض املواقع ذات األهمية
يِّد أصالً كمطحنة سكر في عاميّ ١٨٤٠-١٨٤٢، ومت حتويله إلى وحدات  (A) بيت السكر الذي شُ

سكنية منذ ٢٠٠٢.
يِّد في ١٩٦٤ لالستخدام من جانب أفراد البحرية األغرار، لكنه لم يلبث  (B) مرفأ القوارب الذي شُ

أن امتأل بالطمي في عضون خمس سنوات. 
(C) حديقة أوين وهي منطقة (بكنك) شعبية للتنذه، تقع على أحد أجمل منعطفات النهر.

(D) دعائم معدنية مهترئة على امتداد جزئي النهر يُتوقع استبدالها ابتداء من العام ٢٠٠٨.

رَج كتراث  يد في ١٨٩٦؛ حجر القرميد املزخرف مدْ (E) مصب ارور اجلنوبي الغربي في احمليط شُ
. محميّ

يدتها في ٢٠٠٦ مدينة كنتربري احتفاالً بالتعددية الثقافية.  (F) جنائن العالم شُ

(G) حيّز الطوفانات، شيّدته مدينة كنتربري في ٢٠٠٨/٢٠٠٧ للتقليل من التآكل وحتسني منو 
املستنقعات امللحية.#

(H) نادي قوارب النهر. استُبدلت تخشيبة القوارب القدمية التي كان يشغلها النادي في ١٩٥٥ 
باملبنى املوجود املشيد عام ١٩٧٦.

(I) حلبة كنتربري للدراجات الهوائية افتُتحت في ١٩٨٢، ولكن يبدو أنه كانت توجد حلبة 
للدراجات الهوائية في ذات املكان منذ الثالثينيات على أقل تعديل. 

(J) وولي بلَف  هو عالمة مميزة يشكل الطرف الشرقي لوولي حديقة كريك اإلقليمية.*

(K) بيت دار جاكسون احلجرية التاريخية التي تعود إلى العشرينيات مدرجة كتراث محميّ 
ومشيدة كمقلع حجري قدمي.* 

(L) رصيص تهوئة نفق M5E يضخ إلى اخلارج االنبعاثات غير املرشحة الناجمة عن مرور ١٠٠ ألف 
سيارة في اليوم (٢٠٠٧).

ن خزاناً من املياه العذبة حلدائق األسواق في املناطق السهلية.  (M) السد حتت حديقة توريال كوّ
وكان يتوقع بناء ممر أسماك في ٢٠٠٨ لزيادة أماكن جتمع األسماك البيّاضة.

(N) مسنتقعات براي أفنيو أُنشئت كبركة عندما مت تقومي اجلدول حتت هاتويل لو أفنيو في 
#*.١٩٤٩

(O) جدول الشجر اللحائي: أعيد تشييد القناة في ٢٠٠٧. ال ميكن عبوره في فترات املطر الغزير.*#

يد في الثالثينيات) معرّض للطوفانات احمللية بفعل األمطار  (P) جسر بكسلي رود فوق اجلدول (شُ
الغزيرة.

درب ’تو فالي‘
متنزّهات كوكس ريفر ووالي كريك

مفتاح األماكن
األراضي غير املزروعة (البور) 
مكان مفتوح
درب ‘تو فالي’
مسار املشاة والدراجات الهوائية املشترك
املسار في الشوارع
ل من جراء املشي (قادومية) متنزّه مشكّ
مسار عبر أراض عشبية
محطة قطارات
موقف باصات
مراحيض (بأوقات تقريبية)
قناة مائية؛ جسر
مطلّ
مكان يستقطب اإلعجاب
إعادة تأهيل أراضي بور قيد العمل
مواقع إلعادة زراعة النباتات البرية

خارطة متنزه درب 
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صور فائزة بتنويه 
من معرض صور درب 
’تو فالي‘ عام ٢٠٠٨ 
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