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العربيــة اإلمــارات   دبــي، 
: ة لمتحــد  ا

الخالــي المعالــج  الّليــزر   ُيمّثــل 
اإلضــاءة ومصابيــح  الحــرارة،   مــن 
ــدة ــمس الفري ــوء الش ــة لض  المحاكي
 مــن نوعهــا، والعالجــات الطبيــة التــي
البشــر، عــالج  فــي  أواًل   اســتخدمت 
 وصفــات طبيعيــة تســتخدم حاليــً
 فــي عــالج أمــراض الخيــل، وهــي مــن
الصحيــة الرعايــة  ابتــكارات   أحــدث 
مــّرة ألول  تقديمهــا  ســيتم   التــي 
 فــي منطقــة الشــرق األوســط، خــالل
ــذي ــل، ال ــي للخي ــي الدول ــرض دب  مع
ــبوع ــة األس ــة نهاي ــالل عطل ــام خ  يق

الحالــي.
ــل ــي للخي ــي الدول ــرض دب ــام مع  ُيق
ــي، ــاري العالم ــي التج ــز دب ــي مرك  ف
12 الموافــق  الخميــس  يــوم   مــن 
 مــارس، إلــى يــوم الســبت الموافــق
ــنوي ــرض الس ــد المع ــارس، وُيع  32 م
فــي الرائــد  الحــدث   الشــهير، 
احتياجــات يلبــي  الــذي   المنطقــة 
ــل ــاق الخي ــترين وعّش ــّلاك والمش  الم
ويقــام المســتويات،  جميــع   مــن 
 بالتزامــن مــع الــدورة الـــ61 مــن بطولــة

العربــي. للجــواد  الدوليــة  دبــي 
 ســوف يســتقبل المعــرض المئات من
 مــوردي المنتجــات الدولييــن لتلبيــة
الخيــل، امتــالك  احتياجــات   جميــع 
بالصحــة. العنايــة  رأســها   وعلــى 
 ومــن المتوّقــع أن تصــل قيمــة ســوق
للخيــل العالميــة  الصحيــة   الرعايــة 
 إلــى 752 مليــون دوالر بنهايــة عــام
هــذا النمــو  محلّلــو  وُيرجــع   ،  2023 
الحاليــة التوّجهــات  إلــى   االرتفــاع 
التقنيــة وأســاليب  العالجــات   فــي 
وأيضــً والمســتدامة،   المبتكــرة، 
 الوقايــة. ســوف يســّلط معــرض دبــي
 الدولــي للخيــل 2019 الضــوء علــى تلــك
منهــا بالعديــد  ويرحــب   التطــورات، 

فــي المنطقــة للمــرة األولــى.
ريديانــس مالتــي  شــركة   ســُتقدم 
 األمريكيــة – التــي تشــارك ألول مــرة
العالجــي الليــزر   – المعــرض   فــي 
والــذي بهــم،  الخــاص   الفريــد 
الضوئيــة الفوتونــات   يســتخدم 
مــا طاقــة،  إلــى  الوقــود   لتحويــل 
للحــرارة. الحاجــة  عــدم   يعنــي 
 يســتخدم العــالج بالليــزر بوجــه عــام
 فــي عــالج األلــم، واألمــراض المرتبطة

 بإصابــات األنســجة الرخــوة، وهــو أمــر
 شــائع فــي الخيــول نتيجــة لألنشــطة
نقــل يخضــع  بأدائهــا.   المتعلقــة 
 الليــزر ألنظمــة صارمــة، وتعــّد الحروق
 مــن أثــاره الجانبيــة، وهــي مشــكلة
ريديانــس مالتــي  شــركة   تســعى 

عليهــا. للقضــاء 
ــركة ــر ش ــترونج، مدي ــارك س ــال م  وق
 مالتــي ريديانــس: »يتميــز ليــزر أكتيفت
بشــركتنا الخــاص  الطبــي   بــرو 
الحجــم، وصغيــر  الســلكي   بأنــه 
األلــم، مــن  ســريعة  راحــة   ويوفــر 

علــى ويســاعد  االلتهــاب،   ويخفــف 
 التئــام الجــروح. وقــد قــام عمالئنــا
العربيــة بعــالج الخيــول   مــن مــالك 
ــاص ــزر الخ ــتخدام اللي ــم باس  خيوله
فنحــن ولذلــك  كبيــر،  بنجــاح   بنــا 
فــي لتواجدنــا  جــدًا   متحمســون 
 منطقــة الشــرق األوســط مــن خــالل
ــث ــل، حي ــي للخي ــي الدول ــرض دب  مع
ــا ــاص بن ــزر الخ ــاركة اللي ــا مش  يمكنن

فــي إطــار عالمــي.«
شــركة أجرتــه  الــذي  البحــث   قــام 
 بروكســيمال الفرنســية التــي تشــارك
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 ألول مــرة فــي معــرض دبــي الدولــي
ــدور ــى ال ــوء عل ــليط الض ــل، بتس  للخي
ــً ــة حالي ــاءة الخاص ــه اإلض ــذي تلعب  ال
المواقــع مــن  الخيــول  نقــل   فــي 
الخارجيــة، المواقــع  إلــى   الداخليــة 
انخفــاض نتائجهــا   وأظهــرت 
 معــدالت ضربــات القلــب، ومســتويات
فــي العصبــي  الضغــط  مــن   أقــل 
مزيــج اســتخدام  عنــد   الحيوانــات 
 مــن اإلضــاءة، مــا حــث الشــركة علــى
بــه تتحكــم  إضــاءة  حــل   تطويــر 
 الخصائــص الفســيولوجية للحصــان،
عناصــر مــن  عنصــرًا  تعــد   والتــي 

ورؤيتــه. الحيــوان  ســلوك 
البيطرييــن األطبــاء  مــع   وبالتعــاون 
 والمتخصصيــن فــي علــم البيولوجيا
طــورت الســلوك،  وعلــم   الزمنــي، 

 شــركة بروكســيمال حــاًل فريــدًا مــن
علــى يحتــوي  اإلضــاءة  مــن   نوعــه 
البيضــاء اإلضــاءة  ألــوان  مــن   مزيــج 
فــي للضبــط  القابلــة   والملونــة 
 جهــاز إضــاءة واحــد، صمــم خصيصــً

الخيــل. وراحــة  صحــة  لتحســين 
مؤســس دوفولــت،  برونــو   وقــال 
لإلضــاءة بروكســيمال   شــركة 
بإضــاءات الســوق  »يمتلــئ   للخيــول: 
تذهــب تقنيتنــا  ولكــن   ،DEL  الـــ 
مــن أول  فنحــن  ذلــك،  مــن   ألبعــد 
فيــه تتحكــم  لإلضــاءة  حــال   وّفــر 

بعيــن ويأخــذ  الحصــان،   خصائــص 
وأضــاف: نفســه.«  الحصــان   االعتبــار 
ــل ــي للخي ــي الدول ــرض دب ــد مع  »ُيع
ــة ــة مثالي ــي فرص ــه العالم  ومجتمع
 لتقديــم حلولنــا، وخدماتنــا ألول مــرة

األوســط.« الشــرق  منطقــة  فــي 
شــركة مــرة  ألول  أيضــً   ُتشــارك 
 هــورس ريميــدي البلجيكيــة، وهــي
 الشــركة التــي وضعــت بصمتهــا فــي
للخيــل، الصحيــة  الرعايــة   صناعــة 
مــن منتجاتهــا  أحــدث   وتعــرض 
 األدويــة الطبيعيــة التــي اســتخدمها
لتناســب تطويرهــا  وتــم   البشــر 
الخيــل. وقــال فريدريــك  احتياجــات 
»نحــن الشــركة:  مديــر   كوفمــان، 
مجموعتنــا لتقديــم   متحّمســون 
التــي البروبيوتكــس  مــن   الحصريــة 

تــم ولكــن  البشــر،   اســتعملها 
ــتخدام ــل باس ــم الخي ــا لتالئ  تكييفه
 مزيج من الالكتوباســيالي والباســيالي،
 مــا ســمح لنــا بتقديــم المزيــد مــن
 الحلــول المتعلقــة بمعــدة الحصــان،
ــه.« والتــي تحســن مــن األداء العــام ل
معــرض يحضــر  أن  المتوقــع   مــن 
مــن أكثــر  للخيــل  الدولــي   دبــي 
ومربــي، ومتخصــص  مشــتري   10,000 
52 مــن  أكثــر  مــن  للخيــل   ومحــب 
ــر ــرض أكث ــي المع ــارك ف ــة. ويش  دول
وتضــم وعالمــة،  شــركة   200  مــن 

التــي تشــارك ألول العارضــة   الــدول 
 مــرة كل مــن الصيــن وشــيلي ولبنــان
والواليــات وتركيــا  وصربيــا   وماليزيــا 

األمريكيــة. المتحــدة 
أســماء قالــت  المناســبة   وبهــذه 
ــذب ــرض: »يج ــرة المع ــريف، مدي  الش
للخيــل الدولــي  دبــي   معــرض 
 باســتمرار الخبــراء فــي مجــال الرعايــة
 الصحيــة العالميــة للخيــل مــن مربين
مســتلزمات ومــوردي   وبيطرييــن 
 طبيــة، الذيــن يجلبــون معهــم ثــروة
 مــن المعرفــة فــي مجــال الرعايــة
ــوف ــت: »س ــل«. وأضاف ــة للخي  الصحي
 تنقــل ابتــكارات هــذا العــام صحــة
 الخيــل والعنايــة بهــا فــي منطقــة
المســتوى إلــى  األوســط   الشــرق 
بجلــب فخــورون  ونحــن   التالــي، 

 هــذه االبتــكارات إلــى المنطقــة التــي
 تمتلــك مثــل هــذا الشــغف والتقديــر
الرائعــة.« الحيوانــات  لهــذه  الكبيــر 

 تقــام الــدورة الـــ51 مــن معــرض دبــي
 الدولــي للخيــل 2019 فــي مركــز دبــي
 التجــاري العالمــي فــي الفتــرة مــن
للتجــار وُيســمح  مــارس.   23 إلــى   21 
 والجمهــور بدخــول المعــرض مجانــً،
الذيــن األطفــال  يكــون  أن   ويجــب 
 تقــل أعمارهــم عــن 61 عامــً بصحبــة
ــات. ــع األوق ــي جمي ــغ ف ــخص بال ش
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“Our Multi Radiance Medical’s 
ACTIVet PRO lasers are cordless 
and small,” said Mark Strong, the 
company’s director. “They offer quick 
pain relief, reduce inflammation and 
heal wounds. Our clients with Arabian 
steeds have had their horses treated 
using our laser with great success, 
so it is very exciting for us to be in the 
Middle East for the Dubai International 
Horse Fair where we can share our 

laser within a global setting.”
A survey undertaken by first-time 
French exhibitor Proximal ahead of 
this year’s Dubai International Horse 
Fair highlighted the role customised 
lighting is now playing in the transition of 
horses from indoor to outdoor settings. 
Its findings revealed lower heart rates 
and reduced stress levels in the 
animals when lighting combinations 
were applied, prompting Proximal to 
develop a lighting solution controlled 

by the physiological characteristics of 
the horse, which factors in the animal’s 
temperament and vision.
By partnering up with veterinarians 
and specialists in both chronobiology 
and ethology, Proximal developed a 
one-of-a-kind LED lighting solution 
that features a combination of tunable 
white and different colours in a single 
lighting fixture, specifically targeted to 
improve horse welfare and comfort. 

“The market is flooded with LED 
lighting but our technology goes 
further than that. We are the first to 
offer a lighting solution controlled 
by the characteristics of the horse, 
which takes into account the horse 
itself,” said Bruno Duvault, Founder of 
Proximal Equine Lighting. “The Dubai 
International Horse Fair with its global 
community is the perfect opportunity 
to present our solutions and services 

for the first time in the Middle East.”
Also making its mark within the 
equine healthcare industry is Belgium-
based Horse Remedy, who will be 
premiering their latest batch of natural 
medicine at this year’s Fair – medicine 
that advanced upon human-use to 
meet the needs of horses. Director 
Frederique Cauffmann explained: 
“We are excited to introduce our 
exclusive range of Probotics initially 
used for human consumption but 
newly adapted for horses using a 
combination of lactobacilli and bacilli. 
This allows us to offer more solutions 
with regards to the horse’s gut which 
in turn improves the horse’s overall 
performance.”
More than 10,000 buyers, 
professionals, breeders and 
enthusiasts from over 25 countries in 
the equestrian industry will attend the 
Dubai International Horse Fair, with 
more than 200 brands and companies 
exhibiting. New countries exhibiting 
this year include China, Chile, 
Lebanon, Malaysia, Serbia, Turkey 
and the US.

Show Director Asma Al Sharif said: 
“The Dubai International Horse Fair 
has consistently attracted experts 
in the global equestrian healthcare 
industry – breeders, veterinaries and 
medical suppliers – who bring with 
them a wealth of knowledge in equine 
healthcare. This year’s innovation will 
once again take horse health and 
wellbeing in the Middle East to the next 
level, and we’re proud to bring that 
to a region that has such a passion 
and appreciation for these incredible 
animals.”  

The 15th edition of the Dubai 
International Horse Fair 2019 will 
be held at the Dubai World Trade 
Centre, March 2123-. Open to both 
trade visitors and the general public, 
admission is free and children under 
the age of 16 must be accompanied 
by an adult at all times.
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Dubai International Horse Fair to shine the spotlight on 
the scientific advances making equine healthcare as 
sustainable as it is digital
From “cold” therapy e-lasers to 
sunlight-mimicking behavioural 
bulbs, DIHF 2019 – taking place this 
week – will showcase innovation 
that is transforming stables 
Dubai, United Arab Emirates: Heat-
free laser light therapy, one-of-a-kind 

sunlight-mimicking lightbulbs and 
therapeutic medicine first used by 
humans but now a natural remedy for 
treating equine illness are amongst 
some of the latest healthcare 
innovations that will make their Middle 
Eastern debut at this weekend’s Dubai 
International Horse Fair.
Held at the Dubai World Trade Centre 
from Thursday March 21st through 

to Saturday 23rd, the hugely-popular 
annual event is the region’s premier 
horse-riding exhibition, meeting the 
needs of owners, buyers and all-levels 
of equine enthusiast. It will also host 
the 16th Dubai International Arabian 
Horse Championship.

The show will welcome hundreds 
of international product suppliers 
catering to all aspects of horse 
ownership – none more-so than that 
of health and wellbeing. The Global 
Equine Healthcare Market is expected 
to be worth US$ 752.76million by the 
end of 2023 , growth analysts attribute 
to current trends in technologically-
innovative, sustainable treatments 

and prevention. The 2019 Dubai 
International Horse Fair will put these 
advances front and centre, welcoming 
many to the region for the very first 
time.
US-firm Multi Radiance – a debut 
participant at the Dubai International 

Horse Fair – will present their unique 
healing lasers that use light photons 
to convert fuel into energy, meaning 
no heat is required. Laser therapy 
is generally used to treat pain and 
illness associated with soft tissue 
injuries, common in horses due to 
their performance related activities. 
Lasers are subject to strict regulations 
in transportation, with burns an 
occasional side effect. This is an issue 
Multi Radiance seek to eliminate.


