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@@@@@ïÜ–þa@éä ìßë@éÐ–ëZ جنس نباتات شجرية من
الفصيلة الكاميلية، معمرة، مسـتدمية اخلضـرة، غزيـر
التفريع، واألوراق بسيطة ومعنقة، سـهمية الشـكل،
جلدية امللمس نوعاً، ولوا أخضر فاتح، وحافتها مسننة

واألزهار صغرية خترج وحيدة، والثمار كبسـولية. بياًنس
الشكل، صغرية احلجم، حمتوية بداخلها على العديد من

  .البذور سوداء اللون، صغرية احلجم
       ويعتقَد أن املوطن الرئيسي لنباتات هذا اجلنس هو
جنوب شرق آسيا، النتشار زراعته شـرقاً يف الصـني

وأهم البالد املنتجة له. ند وسيالن واليابان، وجنوباً يف اهل   
اهلند والصني وباكستان وروسيا وفورموزا واألرجنـتني

  .وكينيا وغينيا واليابان
@êŠa‹šcë@ê‡öaìÏ@@@@@@@Z ل الشـايعمسـتم يمنذ الِقـد

،كشراب منعش للجسم، منبه للعقل، ملطّف للحـرارة       
ـ      . ومقاوم للعطش  م الغـذاء،كما يسـاعد علـى هض

عالج يف حالة ضربة الشمس، ألنه يؤدي إىلويستخدم ك 
خفض درجة احلرارة املرتفعة مع ترطيب اجلسم، ويفيـد
يف عالج بعض حاالت الصداع الناتج عـن اإلرهـاق
الشديد والعمل الشاق نتيجة تنشيط اجلسم لوجود مادة

ملغ مـن١٠٠يني، ألن فنجان الشاي حيتوي على       االكاف
ة القلب لوجود مـادةهذا القلويد، كما يؤدي إىل تقوي     

  .تيفالفني اليت تعمل بدورها على زيادة إدرار البول
       ومشروب الشاي يفيد أيضـاً يف عـالج مـرض
الدوزنتاريا واإلسـهال وبعـض حـاالت األمـراض

كما إن منقوع. السرطانية، لوجود املواد القابضة التانينية    
الشاي يستعمل كغسيل عالجي ضد حـروق الشـمس

لتهاب اجللد، ويف أمراض العيون أثناء انتفاخهـانتيجة ا 
ويستخدم. وتوردها، ويف حاالت آالم الرأس والصداع     

أيضاً يف التلوين وتثبيت األلوان               وصبغ الشعر،
ألنه يضاف إىل مسحوق                احلناء لتثبيت لوا

  .لوجود املركّبات التانينية ا
ده        هذه فوائ 

ــه  إذا مت تناولـ
باعتدال ومبقادير  
  قليلة، ولكنه إذا

شِرب بإفراط ومبقادير كبرية فإنه ينقلب إىل مادة تحـدث
ضعفاً يف اجلهاز اهلضمي، وإمسـاكاً، وأرقـاً، وارجتافـاً،
وخفقاناً يف القلب، واضطرابات يف األعصـاب، ويرفـع
ضغط الدم، ويسرع يف التنفس، وغري ذلك مـن العلـل

  .وارض اليت يسببها اإلفراط يف تناولهوالع
 التداوي باألعشاب/                    أمحد مشس الدين
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 سـاهم يف       شارك كما 
ــدد            ــذا الع ــدار ه إص

  :كل من
): دوالر ١٠٠(. السـيد صـالح يوسـف جـان       ):  ألف دينار  ٢٥٠      (

 مطلوب عزيز  منري دالسي):  ألف دينار  ١٠٠(. املهندس ماهر أنطوان نور الدين    
): ألـف دينـار    ٧٥. (عن راحة نفس زوجته نضرية نعـوم سـعيد الـديري          

.ت رسـام  السـيدة نعـم الـرب     ):  ألف دينـار   ٧٠. (السيد جوزيف أواكيم  
): ألـف دينـار    ٣٠. (السـيد وليـد يوسـف جـارك       ):  ألف دينار  ٥٠(

السـيد سـلمان فـائق زنبقـة،):  ألف دينار٢٥. (السيد صباح جنيب راشد   
السيد سامي غزالة، الشماس سامي عزيز مطلوب، اآلنسة نور اهلدى مطلوب،

): آالف دينار١٠ (.عن نفس املرحومة سعاد دغدوين  ر باشي،   السيد عماد معما  
ــاتلي، الشــماس داود الســمعاين،  ــل طوق ــد اجللي ــوم عب ــة املرح عائل

): آالف دينـار   ٥(السيدة هناء عزيز مطلوب، الشماس خالـد اسـطيفان،          
  .الست أمرية نعيم عبو اجللو

 . املعونة الشهرية اليت يقدمها األستاذ كمال سريدار احملترم     إضافة إىل


