
 

 For how many years have you been the Mayor of Houston, and during this period what did you think 
you were most proud of economically and socially? 

I have been mayor just over two years starting my third year. I am proud of two things. It has been a very 
difficult economy and there is worldwide recession. I was able to lead the city during this period and con-
tinue to provide a very high level of services across the city to make some positive changes and improve 
the city .I have focused on five priority areas. Jobs and sustainable development, infrastructure, quality of 
physical responsibility, quality of life, and public safety.  In these areas I was able to make positive 
changes. In jobs and sustainable developments I have personally become much more involved in Hous-
ton’s international community in helping generate both inbound and outbound trade delegations. Build-
ing our international ties created progress.  I believe Houston’s future is international and I am very proud 
of the progress we have made here. 

Mayor Annise D. Parker 

Mayor Parker  is Houston’s 61st Mayor and one of the only two women to hold the 
city’s highest elected office  and has been the recipient of numerous awards during 
her career . The Mayor  believes that Houston’s future is international ’ and she 
would Love  to visit Lebanon one day . 

I Love being mayor. I think Mayor is the best Job.  
Interviewed by Saleem A. Jaoude 
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Are you planning on running for Mayor 
again or do you have other political ambi-
tions? 

Yes I am planning on running for Mayor again and 
I Love being mayor. I being think Mayor is the 
best Job. I’d rather be Mayor than anything else 
you could ever offer me. I am looking forward to 
serving the maximum amount of time I can. 

How many votes do you estimate you have 
received from the Arab Community? 

That is a hard question; I don’t know.  I 
know I have received a lot of personal 
and financial support and I trust that I 
had votes, but it’s hard to quantify. 

How do you value the Lebanese 
or Arab Community, and do you 
think they play a good role in the 
Houston economy? 

There is a large and active Lebanese and Arab 
community, and they do play an important role in 
the Houston economy .It all goes back to where I 
started our strength as a city with its diversity and 
our international connections.Diversity could be-
come a weakness but here it’s been a strength and 
the more we nurture our international community 
the better we are. Even the Islamic communities 
here have been engaged with political and busi-
ness leadership for a long time and that’s impor-
tant because issues arise around the globe or lo-
cally. There is already a mechanism for addressing 
issues and there is good communication. Hous-
ton’s Lebanese community has contributed to two 
city governments in the past former council Helen 
Huey and former council member Louis Macy, and 
I know both of them and they are still active in the 
community. 

How do you think we should encourage 

the Lebanese or Arab Communities to get 
more involved in the local political arena? 

Obviously if one is a citizen of this country voting 
is fundamental but whether or not that’s possible 
there are opportunities to contribute. We have 
business opportunities, and we have volunteer op-
portunities there are also many ways to participate 
in organizations to screen candidates. It is impor-
tant to engage with people who will be running for 
office before they are elected and stay engaged 
with them after they are elected. I am in a very dy-

namic position as our members of 
council there is issues and chal-
lenges and new things that hap-
pen all the time and this is a very 
large city and I can miss things or 
forget and its helpful when en-
gaged communities have regular 
opportunities to reacquaint those 
of us in politics with issues that 

are important to the community. 

 

 

 

 

I wish for all 
the communi-
ties in Hous-
ton a better 
engagement  
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As the mayor of the 4th largest city in the 
USA, how do you rate Houston on the 
level of pollution, safety, and do you think 
that Houston has reached the level you 
dreamed of? 

No but no less  Houston is getting better all the 
time in my first inaugural speech I talked about 
Houston in my imagination and what if we imag-
ine the city to be and what it will look like it 
might be a little  different for everybody but I 
have Houston in my imagination and I keep try-
ing to get there we are a big city we are car de-
pendent city so we are going to have air quality 
challenges and there are a lot of refineries here as 
well we or any city that has had the explosive 
growth is going to have some environmental is-
sues to deal with but over the last two year we’ve 
put our financial house more in order we are sys-
tematically improving and  replacing  our sewer 
lines which will help the city to grow . The citi-
zens of Houston created the funding for rebuilt 
Houston so we will be able to deal with flooding 
issues across the city we have the pieces in place 
there are few puzzle pieces need to put in place 
and then we can take a big step forward . 

Did the city of Houston ever partnered 
with other cities in the world? 

We have a number of sister cities and we also are 
involved in what is called world energy cities 
partnership. We do a lot of cultural exchanges 
that are beyond the sister city network. Examples 
of a sister cities DOHA, and other 15 to 16 cities. 

We start with cultural exchanges and also share 
business ties. The world energy partnership is 
based around oil and gas industry. 

Have you ever visited Lebanon, and 
would you consider visiting Lebanon if 
you receive a formal invitation?  

No I didn’t visit Lebanon, but I would Love to 
visit Lebanon one day. I have received a number 
of invitations to travel internationally and it is 
very hard to get out of the city. I visited recently 
China with a focus on business. I enjoy foreign 
travel. As mayor it’s hard to get out of the city. 

What do you wish for the Lebanese or 
Arab Communities? 

I wish from all the communities in Houston a 
better engagement. I want people to volunteer in 
activities across the city. I want everyone to be 
involved in their PTA or civic association. 

How can Lebanon Times magazine help 
the Mayor of Houston?  

Lebanon times can be the voice of the mayor to 
the Lebanese and Arab community and I would 
love to provide with some content on what is go-
ing on with the city and keeping the community 
informed on things that are happening in the 
city. The city will have a bond election a bond 
election is to asking permission from the voters 
to take on debt in order to do things and improve 
the city. We need the Lebanese and Arab commu-
nity to be more involved.  

Mayor Parker and Saleem A Jaoude Mayor Parker and Lebanon Times 
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Business Name 

في كنیسة سیده األرز بحضور األھل واألقرباء  Hurtzتم زفاف الشابة صونیا  كریمة اسعد ودنیا شبیب على الشاب جایمس 
كما تال األكلیل حفل عشاء راقص في صالة الكنیسة احیاھا .اللذین جاؤا خصیصا من لبنان لیشاركو ا الفرحة مع عائلة شبیب 

الف مبروك للعروسان وبالرفاه . عدد من المطربین  كما شارك المطرب مشھور الزین بأغانیھ وبصوتھ حتى ساعات الفجر 
 .والبنین 



 

Business Name 

من يجمع قلبين يقترب من الجنة   

خطوتين ، فقد دخل ألقفص ألذهبي 

ألعروسان فادي شكور و فدوى معايعه 

يرافقهما أالشبين وليد عدد و أالشبينة 

عبير نصراوي ، بحضور أألهل،  

و قد بارك . ألقرباء  و األصدقاءا

سابا شوفاني، و إيليا : أإلكليل اآلباء 

رافاج من كنيسة الكاثوليك الملكيين في 

و هذه بعض اللقطات،و ألف .  هيوستن

 .  مبروك للعروسان  و بالرفاه و البنين 



 

Business Name 

Lina, Ramzy, Majida, Yolla, Joe, Saleem, 
Khaled, Mrs. Telge, Dr. Ghattas Yolla, Majida, Saleem, Lina, Maha 

Saleem, Mrs. Telge, Maha, Lina, Dottie, Frank 

Lina, Salina, Eliot, Saleem 

أقام الزميل سليم أبو جودة  و عقيلته   
ما  ضم بعض هللينا عشاء يف مرت

األصدقاء و كان عنوان اللقاء بني 
احلضور، اإلغتراب اللبناين  شؤونه      

 :و شجونه و هذه بعض اللقطات 
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Business Name 

جورج نّصار  . أقام د

وعقیلتھ أمل ، حفل غذاء 

في منزلھما الممّیز 

بالمساحات والحدائق 

وحوض السباحة ، دعى 

إلیھا األصدقاء واألحباء 

. ومجموعة من األطباء 

وعلى وقع ترحیب الدكتور 

جورج بالحضور وإبتسامة 

أمل المعھودة ، تحّول 
الغذاء إلى لقاء األحبة 

حیث أبدع الدكتور بیار 

خوري بعزفھ على 

وھذه بعض .. الغیتار 

 : اللقطات 

جورج وامل نصار.في منزل د  



 

Business Name 

كعادتھا، في كل مناسبة تسارع سھام حبیب الى جمع العائلة و األحبة على طاولة واحدة، و بمناسبة عید ألفصح 
و ھذه ما سجلتھ عدسة  . دعت الیھ أفراد العائلة  OMNIألمبارك أقامت سھام حبیب حفل غذاء في فندق أل  
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Business Name 

لخمیس والجمعة كعادتھ ایام ا 
یتحول مقھى ومطعم ال والسبت 

Shisha Express  الى
مربع فني مع مطربین 

وراقصات وال یخلو االمر من 
رقص الحضور حول الطاوالت 

وعلى الكراسي من شدة 
 .وھذه بعض اللقطات .الطرب 



 

Business Name 

 

أقام الدكتور جوزیف أبو 
سلیمان   وعقیلتة ریتا في 

منزلھما حفل عشاء ساھر ضّم 
و المحبین و كان أألصدقاء  

ألمطرب أیمن نجم ألسھرة 
ألخطیب ترافقة فرقتھ 
و    رالموسیقیة حیث طال ألسھ

ألطرب و ألرقص حتى ساعات 
ألفجر و قد شارك ألمطرب أیمن 
ألغناء بعض ألوجوه الساھرة و 

:  ھذه بعض أللقطات   



 

Business Name 



 

Business Name 

 

  

أقامت رعیة سیدة أالرز سھرة لبنانیة 
في صالة الكنیسة تخللھا برنامج فني مع 
عشاء، و قد أحیت ألحفل ألمطربة أمل 
ألرفاعي، مع ألفنان و ألمطرب ألقدیر 
إیلي حرفوش، و قدم ألحفل ألدكتور 

 .نقوال نمور و ھذة بعض أللقطات



 

Business Name 

سامر .النجم وليد توفيق يتوسط نبيل حباقي د بيار خوري فاروق الشامي ود

 فاروق الشامي مع العائلة

 طاولة علئلة بولس

 سليم ولينا ابو جودة
 اسامة يتوسط االخوين بولسبيار و فاديا . النجم وليد توفيق يتوسط د

 وجوه من الحضور
 فاروق الشامي والنجم وليد توفيق



 

Business Name 

 مع ولید توفیق 
صدیق الفنانین ومتعھد الحفالت الُممّیز أسامة 
بشاشي أقاَم للمطرب والفنان ولید توفیق حفل 
في مربع بیبلوس في ھیوستن ، حیث تھاتف 
على الحفل حضور أكثرّیة الجالیة اللبنانّیة 

والعربّیة ، وقد تألق النجم ولید توفیق وأضاء 
لیل ھیوستن ، وتحول الحفل إلى سھرة من 

 :وھذه بعض اللقطات .. سھرات ألف لیلة ولیلة 

وائل عاصي وعقيلته لبنى. د سامر السوقي وعقيلته رحاب مع النجم وليد توفيق   .د   السيد انس  

 سليم ولينا ابو جودة واالصدقاء
 السيد مدحت واالصدقاء



 

Business Name 

 سامر السوقي و عقيلتة رحاب . د

 مع

بيار خوري  و المطربة كارول سماحة. د د نديم زكا و عقيلتة رنده  

نقوال نمور و عقيلته دونا. د  أبو سليمان و عقيلته ريتا و الساحة لنا . د سليم ابو جوده وعقيلته لينا  

 كارول سماحة
ة          ام ي أس ن ف د ال ھ ع ت م ام ال اق
شا       بشاشي صاحب مقھى الشی
ع            رب ي م ل ف ف رس ،ح ب اكس
ارول          ة ك رب ط م ل وس ل ل ب ی ب
ة           ل ي رح ت ف ان ي ك سماحة الت
دة          ح ت م ات ال والی ي ال ة ف ی ن ف
ي          ال ی ل اء ال ی ة إلح ی رك ی األم
ة       ی ق ی اللبنانیة مع فرقتھا الموس
ى       والتي حولت لیل ھیوستن ال

ار     ھ طات          . ن ق ل عض ال ذه ب وھ
 .من الحضور



 

 www. eatfitters.com   

 



 

  

 

 َمرحبًا یا َصدیقي عادل ، أّیھا الكاتب والناشر كیف صّحتك؟ 

 .أتركني بھّمي یا َصدیقي 

   ما بك َمھمومًا ، وكأّنھا آخر الدنیا ، إبتسم تبتسم لَك الحیاة. 

یا َصدیقي أنا دائمًا أبتسم ، وُمتفائل جّدًا ، وإّال لما كنت ناشر ومؤّلفاتي 
 .في َجمیع الَمكتبات 

  ما ھو آخر كتاب أصَدرتھ یا عادل ؟ 

ذي                  د ال دی ج اب ال ت ك ل اعة ل طب تصّور بأّنني بعت سّیاَرتي ألسّدد ثَمن ال
ّد                          ًا لس ی اف ن ك ك م َی ارة ل ن السّی َم ة أّن ث أصَدرتھ حدیثًا ، ولكن الُمشكل
ع           ی َب فاتورة الطباعة ، والصّف ، والَورق ، والحبر ، لذلك إضطررت ل

 . الصالون في َمنزلي ، وساعة َیدي أیضًا 

      اث ك وأث یا َصدیقي عماد  ال بّد أّنھ كتاب قَیم حتى ُتضّحي بسّیاَرت
 .منزلك وساعة الَیّد كي تنشَره 

 

 

ى                           ّت ز ، وال ح طة خب ن رب َم ك ث ل ي اآلن ال أم نعم یا َصدیقي ، تصّور أّنن
 .َسندویش ، وال حّتى قطعة فالفل 

   ّل     ... الھذه الَدرجة ك ؟ ال بّد أّنك مؤمن بالكتاب الذي أصَدرتھ حّتى ُتضّحي ب
 .تلك األمور 

نعم یا َصدیقي ، صحیح بأّنني لم أعد أملك شيء من المال ، وال حّتى ثَمن 
ن           ؤم ي م ن ّن الطعام ، وَمنزلي أصَبح شبھ فارغ ، وأتنّقل على َقَدمّي ، ولك

 . بأّن الكتاب الذي ضّحیت من أجلھ َسیكون ثورة وَسیتھاتف َعلیھ القّراء 

 بالّلھ قْل لي ما ھو عنوان ھذا الكتاب حّتى أشتریھ ؟ 

 عنوانھ كیف تصبح ملیونیرًا؟؟    

 

 والى اللقاء مع ابو لیلى في العدد القادم                     

 ھیوستن /ابو لیلى                                                 

 كيف تُصبح مليونيراً
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اصبح لطائفة الروم الكاثوليك الملكيين 
 ورعية \ كاهن \ الشرقيين كنيسة 

 

For a Complete Listing of our Inventory  visit 

www.actionlimo.com 

 

http://www.actionlimo.com


 

 الــحرية 
 كــلمة ونصف

إنتھى عید الفصح ، بعد أن ُصِلَب المسیح مّرتین ، وقام من بین األموات مّرتین ، مّرة على الطریقة الكاثولیكّیة وأخرى     
 .على الطریقة األرثوذكسّیة 

 :فإذا اعتمدنا ھذا التقویم ، یعني ما یلي 

 .فضیة ، ثالثین من الطائفة الكاثولیكیة وثالثین من الطائفة األرثوذكسیة  60یوضاس قبض 

 .مّرات أرثوذكسّیًا  3مّرات ، ثالثة مّرات كاثولیكّیًا و 6وبطرس نكر المسیح 

 .والدیك صاح مّرتین عندما نكر بطرس المسیح ، مّرة صاح كاثولیكّیًا ، ومّرة على الطریقة األرثوذكسیة

 طّیب ، المسیح إبن اهللا ُصِلَب مّرتین على ید الطائفتین المسیحیتن ، ما ذنب اللصین لُیصلبا أیضًا مّرتین؟؟

طّیب ، القائد الروماني ألقى القبض على المسیح في بستان الزیتون ، قطعت أذنھ مّرتین من سیف بطرس ، مّرة على                          
 .الطریقة الكاثولیكّیة ، وأخرى على الطریقة األرثوذكسیة 

سامحني یا رّب ، ال أقصد النقد أو التجریح ، فأنا مؤمنة ، بل أنا كاثولیكیة مارونیة ، أرثوذكسیة في آن معًا ، ألننا كلنا           
نؤمن بإلھ واحد ، ولكن متى نوّحد األعیاد المسیحیة ، فكفانا تفرقة على الجغرافیا ، وعلى التاریح ، وكفانا تفرقة بالھوّیة 

 . ، بالجنسیة ، باللون ، حتى بالطائفّیة 

وفي العیدین تفاقس الجمیع بالبیض، وكان الرابح الوحید ھو الموظف في لبنان ، ألّن بإسمھما أخذ إجازة مّرتین  مّرة                         
 .على إسم الكاثولیك وأخرى على إسم األرثوذكس 

 . َرِحَم اهللا الملك ُحسین ، الذي وّحد األعیاد المسیحّیة في األردن 

 كلیر منصور : بقلم 

 كالیفورنیا | لوس انجلوس | رئیسة جمعیة اورشلیم الجدیدة   
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FAMILY MEDICINE,INTERNAL MEDICINE,WEIGHT MANAGEMENT,ANTI AGING FAMILY PLANNING 

WWW.CLINIC45.COM 

8221 Gulf Freeway, suite 400  -  Houston, TX  77017 / tel : 713 847 9400  / fax : 713 847 9405 



 

Business Name 

العدد األّول من لیبانون تایمز یحمل كیس من تراب لبنان ،                   
ھدیة لكّل ُمغترب ، مع شھادة من مختار محّلة األشرفّیة                         

 . الیاس جادو جریس ، یفید بأّن ھذا التراب من لبنان 

أردنا في العدد األّول أن نذّكر الُمغترب بأرضھ ، بترابھ ،                      
بمنزلھ ، بقریتھ  بالحجارة ، بالبساتین ، كي یستعید ملعب                       
ذكریاتھ ، ملعب طفولتھ شبابھ  أھلھ ، أقربائھ ، الجیران ،                      

 .الُمختار والناطور ، وعروسة الّلبنة 

فیا أّیھا القارئ ، بین یدیك تراب من لبنان احفظھ في منزلك                  
، أو رشھ في حدیقة منزلك ، وتذكر وصیة البطریرك                              

أتمّنى أن ال یبیع أحد أرضھ في لبنان أو          : "  الّراعي الذي قال  
منزلھ ، كي ال یصبح غریبًا في وطنھ فحافظ على أرضك                      

 . وھوّیتك 

لذا ، كان ھذا الكیس الصغیر المليء بالمحّبة والحنان من                       
إّنھ ھدّیة لكّل    .  أرض لبنان  والذي یحمل تراب من الوطن               

فالوطن آتي  ..  قارئ وُمقیم في ھیوستن  فإذا لم تزور وطنك             
 . إلیك بترابھ 
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Cedars Bakery 
8619 Richmond Ave  # A  

Houston TX  77063-5684 

Tel : 713 706 4141 

مناقيش معجنات  شاورما 

 Gelatoحلويات عصير  

 أفران األرز  



 

President Editor  

Nabil Habbaki  nabil.habbaki@lebanontimesmagazine.com 

Editor  Chief  

Julia Nader  julia.nader@lebanontimesmagazine.com 

Public Relations  

Ousama Bachachi    

sambachachi@lebanontimesmagazine.com 

Political Public Relations 

Saleem A. Jaoude 

Art Director  

Aref Mneimne  amneimne@lebanontimesmagazine.com 

Graphics 

Mona Mocho  

Mariejoe Sahyoun  

Photographers 

 Julia Nader  

Rita Nahas 

Amal Noon  

Mailing Address 

8989 Westheimer Rd. #126 Houston TX 77063 

Follow Us on Facebook  

Contact Us 

For event coverage 

 (713) 961-1700      (713) 961-1701  

For Advertising:  

(832) 552-8438       (713) 961-1700  

Ltm@Lebanontimesmagazine.com 

Our office in Beirut Lebanon  

Ziyad Abi Akar +961 3 941212 

Marlene Nader +961 1 216857 

 اول الكالم 
 

 على رؤوس األقالم

ال   LEBANON TIMESأَیھا القارئ العزیز ، بین یدیك مجّلة          
تعرف حتى اآلن إَال غالفھا ، فرجاًء احضنھا بحنان ألنھا تحمل                     
رائحة لبنان ، فھي لبنانّیة ، عربّیة ، أمیركّیة ، سیاستھا اإلنفتاح                
على الجمیع بعیدًا عن الطائفّیة ، عنوانھا المصداقّیة ، وأحیانًا                      
تجرح وال تسّیل الدماء ألن نقدھا بّناء ، بل تمشي على رؤوس                      

 .األقالم 

ھدفھا توحید صوت الجالیة اللبنانّیة والعربّیة ، وإبراز صورتھا                 
 . أمام المجتمع األمیركي ، وأمام بقّیة الجالیات 

LEBANON TIMES                   توّزع في كّل والیة تكساس وبعض
الوالیات األخرى ، كما توّزع في لبنان في جمیع فروع مكتبات                       

وھكذا نكون ربطنا الُمغترب بالُمقیم في الوطن والَعكس            .  أنطوان  
 . بالَعكس 

إنھا مجّلة شاّبة متطّورة سیاسّیة ، إجتماعّیة ، ثقافّیة ، طبّیة                           
نسائّیة  ترّحب بكل األقالم وبتغطیة كّل النشاطات ، فاحملھا أّیھا                   

القارئ تحت إبطك فھي رفیقة وفّیة ترافقك إلى منزلك ، إلى مكتبك         
بل ستسافر معھا مّجانًا إلى الماضي والحاضر والُمستقبل ، إنھا                  

بل ھي الضوء الذي ُیسّلط على كّل من أضاء شمعة                .  منكم ولكم    
 . للجالیة والوطن 

فإلى الجالیة اللبنانّیة ، وإلى كّل الجالیات العربّیة ، فأنتم مرحبًا بكم 
: على صفحاتھا ألن الذي یجمعنا جمعیًا كلمة واحدة وھي                                  

اإلنسانّیة  فأنت أخي باإلنسانّیة مھما كانت طائفتك أو ھوّیتك ، أو               
 . لونك 

فإذا كنت ُمقتنعًا              LEBANON TIMESھذه ھي رسالة              
 . وال تقرع الباب ، ألّن أبوابنا ُمشّرعة ... برسالتھا فانضّم إلینا 

 
 َنبیل حّباقي                            

 رئیس التحریر                          
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