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Australian Entrepreneur Mina Guli Runs Along the Banks of
the Nile River as Part of a 1,688 km Journey Across the Globe
to Raise Awareness About Water Scarcity
In a quest to highlight the looming threat of a global water crisis and UN Sustainable Development
Goal 6 “Clean water and sanitation,” Australian Entrepreneur Mina Guli makes a stop in Egypt as
part of her historic 40-day run on six continents

Mina Guli, an Australian corporate lawyer and entrepreneur turned global water advocate, is making
stops in Luxor, Aswan and Cairo on her historic #Run4Water expedition, a 1,688 km run across six
continents in six weeks to raise awareness about the global water crisis.
“Running along the banks of the amazingly beautiful Nile River in Luxor, Aswan and Cairo has been
an incredible experience,” said Guli. “I’ve run in the Amazon, in the U.S., in China and now in
Egypt. Every place I’ve been is different but I find the Nile, the world’s longest river, and Egypt, the
home of irrigation, to be particularly relevant to what I’m trying to accomplish in terms of raising
awareness about water.”
“Without water there is no life and the most obvious place to show that is the Nile because when you
look at your river you see that everything around the river is green and everything outside that is
brown. I think people in Egypt understand the meaning of water scarcity,” explains Guli.
Guli, who is a World Economic Forum Young Global Leader and the founder and CEO of Thirst, a
non-profit dedicated to addressing the water crisis, began her #Run4Water initiative on World
Water Day, March 22nd in Las Vegas. Since then, she has run the equivalent of nearly 40 marathons
as she tirelessly makes her way around the world to talk about water. After years of work as a
climate change activist, she founded Thirst in partnership with the World Economic Forum’s Young
Global Leaders, a multi-stakeholder community of more than 700 young leaders who share a
commitment to shaping the future on many different fronts.
“I decided to embark on this run across the globe because I’m very worried that the world is running
out of water. I wanted to make people aware of the simple fact that by 2030 there’s going to be a
40% difference between the demand and supply of water. I wanted the world to understand that we
have a big water problem, and we all need to work together to solve it,” said Guli.
Guli and her organization have been highlighting some stunning realities concerning the finite nature
of our water resources, like the fact that global water demand in manufacturing alone will increase
400% between 2000-2025, that 60% of European cities with more than 100,000 people are using
groundwater faster than nature can replenish it, and that 1.8 billion people will experience absolute
water scarcity by 2025.
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Qalaa Holdings is lending its full support to Guli during her visit to Egypt. The firm’s backing of the
#Run4Water initiative comes within the framework of Qalaa Holdings’ overall commitment to the
17 UN Sustainable Development Goals (SDGs). Qalaa Holdings believes that both its investments
and corporate engagement strategy should align with the SDGs to ensure inclusive economic growth
with a particular focus on education, community development and environmental sustainability. The
company, which is a founding member of the United Nations Global Compact (UNGC) Network in
Egypt, has always been committed to rationalizing consumption with all of its investments,
especially water. Its subsidiary Dina Farms, for example, is using the world’s most technologically
advanced and efficient irrigation systems on its 9,500 feddans of land in Egypt.
“We are very pleased to be hosting an inspirational activist like Mina Guli in Egypt and supporting
her #Run4Water initiative. The work that she has done to raise awareness on water scarcity is truly
remarkable, and we are proud to be doing our part to spread the message,” said Qalaa Holdings CoFounder and Managing Director and Young Global Leader Hisham El-Khazindar.
Commenting on the importance of creating dialog around the SDGs, Qalaa Holdings’ Chief
Marketing Officer Ghada Hammouda said, “The SDGs offer us an important set of guidelines to
follow on everything from education to healthcare, gender equality, innovation and managing our
natural resources such as water. The private and public sectors must work together with civil society
to ensure that these goals are being addressed.”
“We wholeheartedly support Guli’s #Run4Water initiative and the positive message that it sends
about Egypt as a safe and culturally diverse tourist destination,” she adds.
“It’s amazing how well we have been received and how receptive people have been to the messages
we are trying to deliver. As soon as I tell anyone here that I’m raising awareness about water, they
are extremely helpful. I feel honored and privileged to have an opportunity to run in such a
culturally-rich country with so much to offer,” said Guli.
Key Qalaa Holdings executives including El-Khazindar and Hammouda, along with Engineer
Hisham Saber, Head of the Central Administration for Water Awareness and Public Relations
representing the Minister of Water Supply and Irrigation, were in attendance at a press conference
held in Guli’s honor. In addition to hosting the press conference, Qalaa Holdings was a participant in
and supporter of Guli’s run through the Cairo district of Garden City.
—Ends—

Qalaa Holdings (CCAP.CA on the Egyptian Stock Exchange) is an African leader in energy and
infrastructure. Formerly known as Citadel Capital, Qalaa Holdings controls subsidiaries in industries
including Energy, Cement, Agrifoods, Transportation & Logistics, and Mining. To learn more, please visit
qalaaholdings.com.
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Statements contained in this News Release that are not historical facts are based on current expectations, estimates,
projections, opinions and beliefs of Qalaa Holdings. Such statements involve known and unknown risks, uncertainties
and other factors, and undue reliance should not be placed thereon. Certain information contained herein constitutes
“targets” or “forward-looking statements,” which can be identified by the use of forward-looking terminology such as
“may,” “will,” “seek,” “should,” “expect,” “anticipate,” “project,” “estimate,” “intend,” “continue” or “believe” or the
negatives thereof or other variations thereon or comparable terminology. Actual events or results or the actual
performance of Citadel Capital may differ materially from those reflected or contemplated in such targets or forwardlooking statements. The performance of Qalaa Holdings is subject to risks and uncertainties.

For more information, please contact:
Ms. Ghada Hammouda
CMO & Head of Marketing Communications
Qalaa Holdings
ghammouda@qalaaholdings.com
Tel: +20 2 2791-4439
Fax: +20 22 791-4448
Mobile: +20 106 662-0002
Twitter: @qalaaholdings
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بيان إخباري
القاهرة في  23أبريل 2017

بدعم ومشاااااااقلعة ناشطة ق اااااا ة حمقية نبيئة الساااااا م نية مييق بدن بد
مبقدل هق عشى ضفقف هم نييل ف مصم ضمن لحشة نجمي نمسقفة 1.688
عم نزيقدة ندع باضية نفام نمقئ حدل نطقنم
الرائدة العالمية الشااابة ني ا ليلي ل اال القاهرة ماامر نبا رالاا الةاريجية لساري ن ااافة  1.688كيسينةر والةي لعا ل  40نارثين
في  40ييناً بـ 6قارات حيل العالم لحت شعار « .»Run4Waterلادف المبا رة الةي لدعماا شركة القسعة إلى نشر اليعي والحسيل
الفعالة ألزنة الفقر المائي حيل العالم في إطار خطة الة مية الم ااااةدانة الةي لةب اها ن امة األنم المةحدة ل اااا ة  2030ويةبسير هدفاا
ال ا س في الحث عسى «ليفير المياه ال ايفة لساميع»

قانت شاااركة القسعة (كي البيرصاااة الم ااارية  )CCAP.CAوهي شاااركة رائدة في اماااة مارات الطاقة والب ية األمااااماااية بم ااار
وأفريقيا ،بدعم المبا رة األولى نر نيعاا لحت ع يان الاري نر ألل الحياة » ،«Run4Waterوالةي أطسقةاا المحانية االماااااةرالية
ورائدة األعمال الشااابة ني ا ليلي أواخر نارس المامااي نر ألل ل ااسيء الىاايم عسى أزنة الفقر المائي وزيا ة اليعي العالمي با ه
القىية المحيرية في إطار خطة الة مية الم ةدانة الةي لةب اها ن امة األنم المةحدة ل ة  2030ويةبسير هدفاا ال ا س في كفالة حق
الاميع في المياه ال ايفة.
لم إطالق إشاااارة البدم لسمبا رة بالةنانر نع الييل العالمي لسمياه في  22نارس الماماااي ،حيث ل اااعى المبا رة إلى لفت أناار العالم
ألهدافاا الة ميية و عية كافة الااات المع ية لسةكالف نر ألل ماااامان ليفير نياه نايفة وصاااارف صااااحي نالئم لساميع ،و ل عبر
الاري لم اافة  1688كم خالل  6أماابيع عسى مافاف األناار الةي لم ل شاريان الحياة لسحىاارات انن اانية في البرازيل واماةراليا
وال اااير ون ااار والممسكة المةحدة ،وهي نا يعا ل  40ناراثين عسى ندار  40يي ًنا في  6قارات حيل العالم .ولم ل ن ااار المحطة
قبل األخيرة في رحسة ليلي الة ميية حيث بدأت عسى ماافاف ال يل في األق اار وأماايان أنس الميافق  22أبريل وانةات في القاهرة
الييل األحد الميافق  23أبريل .2017
وفي ه ا ال ياق قالت ني ا ليلي وهي نؤمس ورئيس ن امة  Thirstوأحد القيا ات الدولية الشابة بالم ةدى االقة ا ي العالمي ،أناا
زارت العديد نر البقاع الجالبة في األنازون والياليات المةحدة وال ااااير واين في ن اااار ،نشاااايرة إلى أن لاربة الاري لاا ن اق
خاص عسى مفاف ال يل ال احرة في األق ر وأميان والقاهرة ألناا لعكس بيميح روح المبا رة وأهدافاا أك ر نر أي نكان آخر.
نارا
ولرى ليلي أن الطبيعة الاغرافية الةي ية م باا وا ي ال يل ي بغي أن لرمخ لدى الم ريير اهةما ًنا
خاصا بقىية الفقر المائي ً
ً
ً
لسةباير الكبير بير الطبيعة الجىاااارام عسى ماااافاف ال يل والطبيعة ال ااااحراوية القامااااية الةي لايمر عسى المشاااااد باالبةعا قسيال عر
اليا ي األخىر ألطيل نار في العالم والشريان الرئي ي لحياة ناليير الم ريير.
وأمافت ليلي أناا قررت إطالق نبا رة الاري حيل العالم كيميسة لسةعبير عر قسقاا نر نجاطر الفقر المائي ،نشيرة إلى أن نشكسة
ندرة المياه لقدل لسبشاارية فرصااة امااة ائية لالبةكار والريا ة قبل فيات األوان .ف ا لم يةكالف الاميع لحل ه ه المشااكسة م ا كين ب ااد
نيالاة أزنة عالمية بحسيل عال  2030حيث ميفيق الطسب عسى المياه الكميات والميار المةيفرة ب بة ل ل إلى .%40
لدير بال كر أن اهةمال ني ا ليلي بقىايا لغير الم اخ فعاا ننشام نؤم ة  Thirstالةي لةيلى أيىًا رئامةاا الة في ية ،وهي نؤم ة
غير ربحية لم إنشائاا بالةعاون نع شبكة القيا ات العالمية الشابة بالم ةدى االقة ا ي العالمي ،والةي لامع أك ر نر  700عىي نر
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أصااحاا األنشااطة والمبا رات ال الحة في نااالت نة يعة لشاامل قطاع األعمال ون امات الماةمع المدني وومااائل انعالل ومااس
العمل الحكيني والجدنات الةعسيمية واألنشطة والمشروعات الة ميية واالبةكارية.
ول عى ليلي ون امةاا إلى ل سيء الىيم عسى ناميعة نر الحقائق ال ا نة حيل قىية الفقر المائي حيل العالم ،ونر بي اا الةأثير
ال ااااسبي ل مي نعدالت االمااااةاالي ال اااا اعي لسمياه بأك ر نر  %400بير عاني  2000و ،2025وارلفاع نعدالت امااااةاالي المياه
الايفية أماارع نر وليرة لاد ها طبيعيًا في  %60نر المدن األوروبية الةي يةااوز لعدا ها ال ااكاني  100ألف ن اامة ،وك ل لاديد
أك ر نر  1.8نسيار شجص حيل العالم باليقيع لحت خء الفقر المائي المدقع بحسيل عال .2025
وعسى ه ه الجسفية لعةن شاااركة القسعة بةقديم كافة أشاااكال الدعم والم ااااندة لااي ال اشاااطة ني ا ليلي خالل زيارلاا لم ااار ،حيث أن
عم الشركة لمبا رة  Run4Waterيألي في إطار الةناناا بالمشاركة الفعالة في لسبية األهداف الـااااااا 17الةي لقيل عسياا خطة الة مية
الم ااااااةدانة ل اااااا ة  2030الةي لةب اها ن امة األنم المةحدة .ولؤنر شااااااركة القسعة بالمر و انياابي الاائل نقانة المشااااااروعات
االماااة مارية ال الحة الةي لراعي كافة األبعا الة ميية والماةمعية والةي ل ااااهم بشاااكل فعال في لاي ة الم اخ الم اماااب لةحقيق ال مي
ً
لركينا بيلص خاص عسى الةعسيم والة مية الماةمعية وحماية البي ة .ولحرص
االقة ااا ي الم ااةدال والمطر نع ليفير الفرص لساميع،
الشاركة باعةبارها عىاي نبا رة االلفاق العالمي لمنم المةحدة ) (UNGCعسى لرشايد اماةاالي الميار الطبيعية باميع اماة مارالاا
وخاصااة امااةاالي المياه ،عس ًما بأن شااركة ننارع ي ا عسى ماابيل الم ال لقيل بةي يف أحدت نا وصااست إليص لك يليليا وأنامة الري
الم ةجدنة بمشروعالاا النراعية عسى ن احة  9.5ألف فدان في ن ر.
ونر لاةص أعرا هشال الجازندار الشري المؤمس والعىي الم ةدا لشركة القسعة ،وأحد القيا ات الدولية الشابة بالم ةدى االقة ا ي
العالمي ،عر مااروره بامااةىااافة ال اشااطة الرائعة ني ا ليلي في ن اار و عم نبا رلاا االبةكارية لساري نر ألل الحياة لحت شااعار
 .Run4Waterوعبر الجااازناادار عر اعةنازه بااالمااي الا ي لبا لااص ليلي لسةيعيااة بقىاااااايااة الفقر المااائي حيل العااالم وأنااص يعةن
بالمشاركة في نشر الحقائق والمفاهيم الجاصة بمكافحة ه ا الجطر المحدق.
وأمااافت غا ة حمي ه رئيس قطاع الة ااييق واالمااةدانة بشااركة القسعة ،إن ا في شااركة القسعة نع يير بةطبيق أهداف الة مية الم ااةدانة
لمنم المةحدة والةي لؤنر الشاااركة بكيناا أحد الركائن الة ميية الاانة في األلفية الاديدة لما ليفره نر أطر نةكانسة ل ااااهم في لحقيق
الةرابء الم شاااي بير كفامة العمسيات اننةالية والمر و الماةمعي المةيقع ،شاااريطة الحرص عسى الةكالف بير األطراف المع ية نر
القطاع الجاص والقطاع العال ونؤما ااات الماةمع المدني لسةفكير خارص ال ا دوق ولقديم الحسيل العمسية ألبرز الةحديات المعاصاارة.
ونر ه ا لامت نشاركة ا و عم ا لمبا رة  Run4Waterالةي لركن عسى الادف ال ا س نر األهداف الـاااا 17الةي يقيل عسياا برنانج
الة مية الم ةدانة لم امة األنم المةحدة وال ي يدعي لىمان ليافر المياة وخدنات ال رف ال حي لساميع.
ولابعت حمي ة أنص إلى لانب األهداف الة ميية لسمبا رة ،ف ن زيارة الرائدة العالمية ني ا ليلي في إطار نبا رة  Run4Waterقد
بع ت برمالة إياابية عر ن ر لسعالم كيناا بسد آنر وغ ي بالةرات وال قافة والمعالم ال ياحية الةي ال ن يل لاا حيل العالم.
وقد قانت شركة القسعة بة ايم نؤلمر صحفي لكري ًما لااي ونبا رة ني ا ليلي و ل بحىير كبار ن يلي شركة القسعة ونر بي ام
هشاااال ال جازندار وغا ة حمي ة ،وبمشااااركة الما دس هشاااال صاااابر رئيس ان ارة المركنية لسةيعية وانرشاااا المائي لةم يل وزارة
الميار المائية والري .كما قانت القسعة بةقديم الدعم والمشاركة في فعالية المبا رة لساري في ن طقة لار ن ميةي بالقاهرة.
—نهاية البيان—
شركة القلعة (كود البورصة المصرية  )CCAP.CAهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية األساسية بمصر وأفريقيا ،حيث تركز على
قطاعات استتتتتتتتراتيمية تتاتتتتتتتمن الطاقة ،واألستتتتتتتمنت ،واألغذية ،والنقل والدعم اللوميستتتتتتتتي ،والتلديند المزيد من المللومات على الموق
اإللكترونيqalaaholdings.com :
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لالستعالم والتواصل
السيدة  /غادة حمودة
رئيس قطاع التسويق
شركة القلعة ()Qalaa Holdings
ghammouda@qalaaholdings.com
هاتف+20 2 2791-4439 :
فاكس+20 22 791-4448 :
محمول+20 106 662-0002 :
@qalaaholdingsنذمة)
نبيق قت ن شطية (إبم ء
Twitter:

البيانات اليار ة في ه ه اليثيقة ،والةي ال لعد حقائق لاريجية ،لم ب ائاا عسى الةيقعات الحالية ،والةقديرات وآرام ونعةقدات شاااااااركة القسعة .وقد ي طيي ه ا البيان عسى ن جاطر
نعروفة وغير نعروفة ،وغير نؤكدة وعيانل أخرى ،وال ي بغي االعةما عسيص بشكل نفرط .وياب انشارة إلى أن بعض المعسينات اليار ة في ه ه اليثيقة لشكل "األهداف" أو
"البيانات الم اااةقبسية" ويمكر لحديدها نر خالل اماااةجدال ن اااطسحات لطسعية ن ل "ربما"" ،مااايف"" ،يسةمس"" ،ي بغي"" ،يةيقع"" ،يشااارع"" ،يقدر"" ،ي يي"" ،يياصااال" أو
"يعةقد" أو نا هي ن في ن اا أو غيرها نر الم اااطسحات المشااااباة .وك ل األحدات الفعسية أو ال ةائج أو األ ام الفعسي لشاااركة القسعة قد لجةسف ليهريا عر لس الةي لعك ااااا ن ل
ه ه األهداف أو البيانات الم ةقبسية .ويحةيي أ ام شركة القسعة عسى بعض المجاطر والشكيي.
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