
Video answering this question:
What made you star of the month? 
Name: Jalal, Captain at Trattoria 

STAR OF THE MONTH

INTERVIEWS

WHAT’S HAPPENING?

NEWS

لنتعرف معًا على مدير المشتريات
What’s your favorite thing about your job?
ما هو الشيء المفضل لديك في عملك؟
 المفاوضات
Negotiations 

If you would describe yourself as a movie, which would it be?
 إذا أردت أن تعبر عن نفسك بفيلم ، ماذا سيكون؟
Fee Baytouna Rajoul 
 في بيتنا رجل

What makes you laugh?
ما الذي يجعلك تضحك ؟
A witty joke 
نكتة ذكية

What superpower would you like to have? 
ما القوة الخارقة التي ترغب في امتالكها؟
Superpower to help people in trouble
 قوة خارقة لمساعدة الناس في أوقات الضيق

What positive advice would you give to a young person beginning his/her career? 
ما هي النصيحة اإليجابية التي ستقدمها لشاب في بداية مسيرته المهنية؟
Always be on time in everything you do, keep your promises, and be honest 
 االلتزام بالوقت في كل شيئ، و اإليفاء بالوعود و الصدق

Betty, Housekeeping Attendant at ATICO Head Offices 
بيتي، موظفة تدبير منزلي في مبنى ادارة اتيكو مجموعة فخرالدين
 
If you could choose to do anything for a day what would you want to do? 
إن كان بوسعك أن تختاري القيام بأي شيء ليوم واحد فما الذي ترغب بفعله في هذا اليوم؟
Relax  
 االسترخاء

The funniest incident at work was…
أطرف موقف حدث اتناء العمل
Playing with the new cats 
 اللعب مع القطط

What’s the best thing about your job? 
 ما هو أفضل شيئ تجديه في عملك؟
Serving the offices 
 خدمة المكاتب

If you could change your name what would it be?
اذا استطعت تغيير اسمك، فماذا تحبين أن يكون؟
My real name is NOT Betty! And this is a lucky name for me now! 
اسمي الحقيقي ليس بيتي! ولكن هذا االسم يجلب لي الحظ اآلن

GET TO KNOW OUR PURCHASING MANAGER A DAY IN THE LIFE OF BETTY 

There is no substitute for hard work. 
Thomas Edison

QUOTE OF THE MONTH

CUCHI ALONE NOW!BASKETBALL AND THE CHEFS كوتشي القطة
We’re sure you have seen our adopted cats? One was found in La Cucina and the other one was found close by to the Head Quar-
ters in Shmeisani. But unfortunately now Bianco is missing. We hope we find him since they have become a very big part of ATICO 
Fakhreldin Group.

    هل رأيتم قططنا الجديدة ؟ تم العثور على واحد في الكوتشينا واآلخر تم العثور عليه على مقربة من مقر
 الشركة الرئيسي في الشميساني. لكن مع األسف القط بيانكو مفقودًا، نتمنى لو نستطيع ايجاده حيث باتت

القطط تشكل  جزء كبير جدا من اتيكو مجموعة فخرالدين

عرض حصري للفنون في فندق القصر متروبول
On the 10th of May an exclusive showcase of the region’s most talented 
artists was held at AlQasr Metropole Hotel from 6 p.m. to 8 p.m. It was 
truly an enjoyable and successful event.

 شهد الخميس العاشر من مايو عرًضا حصرًيا ألكثر الفنانين
 الموهوبين في المنطقة من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 8

 مساء

EXCLUSIVE ART SHOW AT ALQASR 
METROPOLE HOTEL

 شاهدوا أحدث الفيديوهات ل اتيكو مجموعة فخرالدين

WATCH OUR NEW ATICO 
FAKHRELDIN GROUP HEAD 
QUARTERS VIDEO

رمضان 2018
Ramadan Mubarak! This year The Qyard is celebrating Ramadan in a very special 
way with a Puppet Show by Sakeyet Al Sawee from Egypt. May this Ramadan bring 
you all its best! 

 رمضان مبارك! هذا العام يحتفل الكيويارد بشهر رمضان بطريقة خاصة
 للغاية مع عرض الدمى من مصر. نتمنى لكم كل الخير في الشهر

المبارك

RAMADANA 2018  

يومًا في حياة بيتي

حكمة الشهر
ليس هناك بديل للعمل الجاد

Our Sushi Chefs are great basketball players and enjoy playing with the United Filipino Organization. It’s a social activity while it’s 
fun and a great form of exercise! Go Chefs! 

 طهاة السوشي لدينا هم العبو كرة سلة رائعون ويستمتعون باللعب مع المنظمة الفلبينية المتحدة. إنه نشاط
اجتماعي بينما هو ممتع و يشكل ايضا منظومة  رائعة من التمارين! الى األمام

كرة السلة والطهاة

!


