
 
89اجم كا+*شا 3ع ددجلا نوك+*شملا لصح!

B9 رهشأ ةثالث ةدمل :
: +Apple Fitness دنع NOءا Apple Watch وأ iPhone وأ iPad وأ 

Apple TV. 

 
 :ما*حألاو طو%$لا

 
UVوتسS ةزهجأ نوLلتمJ نيذلا ددجلا Apple Fitness+ :789شمل ضرعلا رفوتي •

 رفوتي ال .طقف ةدودحم ة78فل كلذو ،طو%$لا :
UV كا78شالا كتلئاع دارفأ نم يأ وأ تنأ كل قبس دق ناb نإ ضرعلا

: +Apple Fitness. 

 

V{اجملا كا78شالا ةكراشم كنكمJ .اهؤا%w متي :u8لا ةزهجألا ددع نع رظنلا ضغp ،دحاو ضرع نم الإ ةدحاولا ةلئاعلا دnفتسS ال •
: UV

: 
+Apple Fitness لئاعلا ةكراشملا لالخ نم �قأ دحك كتلئاع دارفأ نم 5 عمnال .ة Jعم ضرعلا عمج نكم pةقا Apple One، وأ 
 .Apple Fitness+ ةمدخل ىرخأ ضورع وأ ةnناجم ة���nجت تا�ا78شا

 
UV كا78شالا بلطتي •

: +Apple Fitness زاهج iPhone 8 ةعاس وأ ،ثدحأ وأ Apple Watch Series 3 ةن78قم ثدحأ وأ pزاهج 
iPhone 6s رفوتت .ثدحأ وأ +Apple Fitness UV

 .طقف ةددحم قطانم :

 
 .tvOS وأ iPadOS وأ iOS وأ watchOS ماظن نم رادصإ ثدحأp لمعJ كزاهج نأ نم د�أت •

 

• Jعفت بجnضرعلا ل UV
iPhone UV زاهج ¥ع ةقاnللا قيبطت :

UVوتسª يذلا كزاهج لnعفت خــــ�رات نم رهشأ 3 نوضغ :
 ةرملل طو%$لا :

UV كزاهج لnعفت مت اذإ 2022 ر̄°ت�أ 24 خــــ�رات دعp رهشأ 3 لالخ وأ( »وألا
 ة�ؤرلو .2022 ر̄°ت�أ 24و 2022 ¶7مت�س ³́V 7ب ة78فلا :

UVوتسª يذلا كزاهج ¥ع Apple ID مادختساp لوخدلا لnجسS كnلع ضرعلا
 .طو%$لا :

 

UV يرهش كا78شاp م78Vلت ،ضرعلا اذه راnتخا دنع •
: +Apple Fitness اقفو

¹
UV قبطملا يرهشلا رعسلل 

 ءاهتنا دعp ة%wاºم أدºي كتقطنم :
اnئاقلت ددجت�و ةnناجملا ة���nجتلا ة78فلا

¹
UV ءاغلإلا كنكمJ .هئاغلإ ³́Vح »إ 

 دJدجتلا دعوم ³́VحJ نأ لºق تادادعإلا ¶7ع تقو يأ :
V{اجملا ضرعلا ة78ف لالخ ءاغلإلا تررق اذ¾و .لقألا ¥ع دحاو مويب

 نم ةدافتسالا ةnنا*مإ روفلا ¥ع كتلئاع دارفأو تنأ دقفت ،:
+Apple Fitness ت اموº¿8 جتلا ة78فلا نم���nناجملا ةnال .ة Jعفت ةداعإ كنكمnجتلا كا78شالا اذه ل��u¶:. 

 
 :طو%$لل ةnفوتسملا ةزهجألا

 
 نم ەؤا%w مت ماظنلا نم رادصإ ثدحأ لnغشS ¥ع رداق دJدج Apple TV وأ iPad وأ iPhone وأ Apple Watch زاهج يأ •

Apple زوم دحأ نم وأÃ: Apple نيدمتعملا UV
 .ەدعp وأ 2022 ¶7مت�س 7 موي :

 


