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Baby pink apple music logo

تنك امنيأ  كعم  اهبحت  يتلا  ىقيسوملا  . yydydys the new iOS 14 نينودملا نيروصملل , لامكلا  وه  يدرولا  لفطلا  زمر  ةمزح  , YouTubers زومر ةمزح  نمضتت  ةيلخادلا 14 . ةباقرلا  ةرئاد  تاقيبطت  نم  ةديدجلا  زومرلا  ىلع  نآلاو  ثيدحلا  مادختسالل  زومرلا  نم  ةديدج  ةعومجم  ىلإ  جاتحي  صخش  يأو   iOS 14 ةعابطلاو و بيولا  بسانت  عومجملا  يف  اًزمر  نم 90  رثكأ  هذه   iOS 14. نل يننأ  كرابتعا  يف  عض 
ثحبو تافلملا ، مادختسا  ةيفيك  نع  كدشرأ   Google نوللا يف  ةيدرفلا  زومرلا  نم 90  رثكأ  هيلع ؟ لصحت  ام  هاندأ  فلملا  يف  تاميلعتلا  ليمحت  ةلواحم  دنع  فاصوألا  عيمج  ةءارق  .كتحارل  تفصو  ةدح  ىلع  مّهلك  .كقيرط  يف  نوكتسو  عيرسلا ،  n0ir 834  × 834  ) ةعابطلا رادصإلا  زومر  ةقدلا  ةيلاع  ةعومجم : مالظلا  px) كايدوز روصلا  نم  ةلماك  ةعومجم  ةعطقلا  روص  ةيفلخ 3 ×   × 1 تلمشو ؟  wdiget  / رتيوت

مارجاتسنيإ كوبسيفلا /  سلب /  لجوج   / Spotify / نيدكنيل  / Behance / لا تاش /  بانس  تسيريتنيب /  WhatsApp / بياكس  / Tumblr / بويتوي ويميف /   / Dropbox / Dribbble لبآ عفدلا /  لبأ  لئاسر /  طقف /  ةحورم   / TikTok / لا لوسر /   WhatsApp / WeChat / Zoom / IGTV / Reddit / App Store Netflix / Calculator / Camera / Gallery / Hearbeat / Paypal / YT Kids / Discord / تادادعإلا  /
Shazam / Chrome / Safari / Uber / NordVPN Sell on Etsy / OneDrive / ىقيسوملا لبأ  ريكذت /  ةرارش /  ةوعدلا /  لجوج /  لجوج /  فيارد /  لجوج   / Facetime / مهسألا دروو /   Mailchimp / كوبسيفلا تانالعإ  ديربلا /  لبأ   / Fiverr / رجتملا زنويت  يا   / Plex / ةقاطب ميوقتلا /  ةيندبلا /  ةقايللا  تاعقوت /  تاظحالم /  شتوو /  ةقايل  ومنيف 2 /  ضرعم  كنب /  يسرفينوي  سكبراتس /  سقطلا /  لجوج /  طئارخ 

ماعلا كنبلا  زمر  ليغشت /  يكيان  لبأ /  طئارخ  لاصتالا /   ESPN سبيليف وه  مبورج /  سا /  يب  يس  تروبس /  سا  يب  يس  لايخلا /   / SoundCloud / قيسنت زومرلا ؟ نوكت  يذلا  فلملا  قيسنت  عون  وه  ام  .زمر  تاعادبإلا  نم  ديزمل  ةمئاقلا  هذه  نم  ققحت  ىرخألا ؟ زومرلا  ةفيلألا =  تاناويحلا  دليفناب  ىفشتسم  ةرجاشملا /  بزحلا /  تيبلا  لشن /  ينزيد / +  ولوه /  اننيب /   PNG .2 ةمئاق ءارش  درجم  . 1 لمعي ؟ فيك 
ةقيثولا ليمحت  .عفدلا 3 . ةجلاعم  دعب  ليزنتلا  ةحفص  ىلإ  كهيجوت  ةداعإ  متيس   Instructions.txt دلجم حتفا  طقف  .ةنوقيأ  دلجم  زومرلا 5  يدرولا  لفطلا  ىلإ  كذخأي  نأ  كرحم ) لجوج  ةلصو   ) لخاد طابترالا  ةيانعب 4 . ةوطخ  لك  عبتاو   Baby Pink Icons ةعابط رصنع  يأ  نيمضت  متي  .طقف ال  يمقر  فلمل  يه  ةمئاقلا  هذه  ةظحالم -  ىجري  دادرتسا  ال  كفتاه 6 . ىلع  اهظفحاو  رارمتساب  ةشاشلا  لمحاو  ةروصلا  حتفا 

لبق نم  تارم  ةدع  اهعيب  ةداعإ  نكميو  .عون  نم  ةدحاو  تسيل  ةيعامتجالا  مالعالا  لئاسو  ةمزحلا  هذه  نأب  ملع  ىلع  نوكت  نأ  ىجري  دادرتسا -  .رجتملا ال  يف  ةسايسلا  مسق  يف  ةددحملا  تاسايسلا  عيمج  لبقت  كنإف  رصنعلا ، اذه  ءارش  دنع  .ةمئاقلا -  هذه  رعس  يف  يلعفلا  وأ   Stellio / ةسايسلا مسق  يف  ةددحملا  عيمج  لوبق  كنكمي  دنبلا ، اذه  ءارش  تقو  يف  رشنلاو -  عبطلا  قوقح  تامولعم  .كيفارجلا  ميمصت 
وسويل ! ) كنونج نج  نونجم ! باهذلاو  ةيراجتلا ، كتمالعل  ناك  اذإ  كب -  صاخلا  بيولا  عقوم  ىلع  كب ، ةصاخلا  تادنتسملا  ىلع  كب ، ةصاخلا  ةيراجتلا  ةمالعلا  يف  مادختسا  طقف -  يصخشلا  مادختسالل  يلي -  امو  رجتملا  نم   è وتاتييف يتنماريفيس  ) Questo progetto non puō essere rivenduto o condiviso in tutto o يف  parte. - Questo disegno è PROTETTO DA 2020 رشنلاو عبطلا  قوقح   DA Stellio /

ريغ  ) كيفارجلا ميمصت   copiare) يد نيان  يد  ءاف  ءاف ا  ءاب ا  ىلع music.apple.com ا ف  ردهم  وغيردور  ايفيلوأ  هيآ  يس  يد  نيجيرا   You Morgan Wallen Dangerous: The Double Album Girl like Me (feat. Jazmine ازام نافيلوس   slowthai ، A$AP يبلق رسك  يكور   JC جاربأ كيام  زيتروك ، ياج  وب  سول  دحاو  يبيب - ) ليل  .ذفلا   ) حيبقلا سور  يبيب ) ليل  .ذفلا   ) حيبقلا يوحنلا  ندنل  كسأر  دقفت  تراويتس 
PAUSE و ساب ، رانلا  نم  ناخدلا  سكوأ  تام  راغدإ ، يميج  HICS راسملا سنارول  تولراش  لفسأ  مكل  ثدحتأ   X ىتح مإ  ديدجلا  قيرطلا  برض  دوسألا ، دلبلا   YG، D3szn، ةصاخلا يقيرط  نالوس  مويلا   A-Trak، نل انأ  ةدمجملا  حورلا  قنخ  يلامشلا  بطقلا  نانيرغ  موت  بحلا  نم  اليلق  لوه  سكيلأ  يلزيب ) دارب  .ذفلا   ) ةرداغمل دحاو  رخآ  دحاو  يدلب -  عون  سيل  نأ  يباب  يتياه  عون  يدلب  تسيل  يتلا  رجفلا  كيريف 

ةكلمملا نحن  بوكر  ىلع  ينذخ  تباث  دقع  دهعلا  ةليقثلا  يل  ركذت  فيك  ينمهي   Heartbreaker ذفلا  ) بهذأ نأ  يل  اوحمسا  ادبأ  وينوي  سمشلا  يل  ناك  ءيش  لك  ناكند  ينتيو  . CARRTOONS) تب عناص  يداو  دوقفم  دحأ  طخ ال  ايجروج  اديرولف  ةديدج  ةنحاش  سيريآ  كام   &amp; ةرئاط تاواسيب  ةعطاقم  ركوو  عطق   (inglese) ذفلا  ) ملعأ انأو  اذإ  ةيحضتلا  نم  ةيراجتلا  ةمالعلا  ةايحلا  لفطلا  جناليه  . Nubiyan
Twist INNERPRIZE CLICC G رامات ءاتشلا  ةيسورلا  نيماينب  كرام  هدحو  صقرلا  وكيريب   Aphek Programma promozionale mensile e ىتح ىقيسوملا : لبأ  بيولا  ةلسلس   NextPromotional ىتح ىقيسوملا : لبأ  لكل  ناونعلا  ةقاطب   NextGenreRealityBased onITunes ديدجلا نانفلا   SpotlightDirected byTaylor Cohen[1]Presentato da Zane Lowe يميج  Iovine Paese di origineStati
unitiLinguaggio originaleProductionProducerTara Razavi[2]Distributore Apple Music 1 قدي  ReleaseLa rete originaleApple Music (2017-presente)Versione originale17 agosto 2017 (2017-0) 8-17)[3] يلاتلا ىتح  ىقيسوملا : لبأ   è un programma mensile pubblicato ىقيسوملا لبأ  اد   volto a identificare, mostrando ed elevando il talento delle stelle ةئشانلا . Ogni mese, il

ىقيسوملا لبأ  يد  ريرحتلا  قيرف   seleziona un artista da promuovere al fine di aumentare la consapevolezza globale dell'artista e far crescere ulteriormente il pubblico dell'artista. [4] [5] Nell'agosto 2017، اه كيزويم  لبأ   presentato اميربلا لبق  ام  يف   una serie mensile di mini-documentari che ha presentato il viaggio, l'ispirazione e le influenze degli artisti. Ogni
stagione dell'esclusiva di Apple Music termina con interviste e performance dal vivo chiamate up Sessions Next. [7] Ogni artista selezionato riceverà uno slot لكل  la performance يف  The Late Late Show con James Corden,[5] o 8 !,] فيال ليميك  يميج  ] oltre a un'esclusiva esecuzione estesa di Apple Music delle loro esibizioni dal vivo Up Next. [9] Gli artisti a cui è
stato precedentemente dato il titolo sono Billie Eilish,[10] رصيق لايناد  ه  [ 15 ,] ورالك [ 14 ,] ديرغيس [ 13 ,] يناب داب  [ 12 ,] زير يسيج  [ 11 ,] دلاخ . La piattaforma ha anche successo ed è strettamente correlata a iTunes New Artist Spotlight che è stato attivo a metà 2010s. تمدق  Apple Music [17 . ] ماع 2019 يف  ديدجلا  نانفلا  ءاوضأ  ناونعب  ىربكلا  ءارحصلا  بونج  ايقيرفأ  جمانرب  لداعي  ام 
2010 [ 17]s Year Artist Month Ref 2017 6lack April 2017 [4] Sigrid May 2017 [18] Khalid June 2017 [11] Mr Eazi July 2017 [19] Daniel Caesar August 2017 [16] Billie Eilish September 2017 [10] Sabrina Claudio October 2017 [20] Amy Shark November 2017 [21] N/A December 2017 [22] 2018 Stefflon Don January 2018 [23] N/A February 2018 [24] Bad
Bunny March 2018 [13] Bazzi April 2018 [25] N/A May 2018 [24] June 2018 Juice Wrld July 2018 [26] Jax Jones August 2018 [27] Greta Van Fleet September 2018 [28] NCT 127 October 2018 [29] H.E.R. November 2018 [30] N/A December 2018 [24] 2019 Summer Walker January 2019 [31] Tierra Whack February 2019 [32] Dean Lewis March 2019 [33]
Pink Sweats April 2019 [34] Koffee May 2019 [35] Megan Thee Stallion June 2019 [36] Burna Boy July 2019 [37] Clairo August 2019 [15] Lunay September 2019 [38] N/A October 2019 [39] Jessie Reyez November 2019 [12] N/ سرام سيردنأ  ديرغنإ  [ 41  ] رياربف 2020 تينوم  ايروتكيف  [ 40  ] رياني 2020 كيب  لفروأ  عجرملا 2020  نينانفلا  رهش  نينانفلا  [ 39  ] ربمسيد 2019 يف 
نود [ 43  ] ليربأ 2020 يارغ  نانوك  [ 42  ] 2020 Toliver ير [ 44  ] ويام 2020 ma 48  ] ربمتبس 2020 وناك  ليئاناتان  [ 47  ] سطسغأ 2020 نوتسربمه  يلوه  [ 46  ] ويلوي 2020 ينيب  [ 45  ] وينوي 2020 ] Giveon 49  ] ربوتكأ 2020 ] Beabadoobee ربمسيد  ) ليريش نوسنبور , ليربأ 2020 ^ . خيراتب 9  هيلع  علطا  رياني 2020 . .ريغص 21  دوسأ  باتك  .نيهوك  روليات  ةيعمجلا  ريدم  فرشلا  تامالع  عجارم ^  [ 50  ] ربمفون 2020

6 ةيلات : قوف  ليربأ 2020 ^ . خيراتب 9  هيلع  علطا  .سبروف  .باذج  يعادبإ  ىوتحم  ىلإ  راكفألا  زئاوج  ىلع  زئاحلا  جتنملا  اذه  لوحي  فيك  (. 2018 , 12LACK. ريوطت لبقملا ' ىتح   ' قلطت ىقيسوملا  لبأ  ليربأ 2017 .) و(20  رلسنيج ، أ ب  ليربأ 2020 ^ . خيراتب 9  هيلع  علطا  .ىقيسوملا  لبأ   ArtistProgram 6 عم lack. ىقيسوملا لبأ  (. 2017 ليربأ 21 ,  ) سميج يلناه , أ ب  ليربأ 2020 ^ . خيراتب 8  هيلع  علطا  .هحول 
يثوميت الابيس ، ليربأ 2020 ^ . خيراتب 8  هيلع  علطا  .ىقيسوملا  عوبسأ  .ةديدجلا  بهاوملا  ضرعل  يلاتلا  ىلعأل  جمانرب  قلطت   J. (2017 ليربأ 20 ، ). Up Next نم ةلسلس  يه   Apple Music ددجلا نينانفلا  ىلع  ءوضلا  طلست  يتلا  . Engadget. يثوميت الابيس ، ليربأ 2020 ^ . خيراتب 8  هيلع  علطا   J. (2017 ليربأ 20 ، ). Up Next نم ةلسلس  يه   Apple Music ددجلا نينانفلا  ىلع  ءوضلا  طلست  يتلا  . Engadget.
نيئشانلا نينانفلا  جمانربل  كيرش  فيال '! ليميك  يميج  , ' ىقيسوملا لبأ  ربمفون 2017 ^ . خيراتب 8  هيلع  علطا   (EXCLUSIVE). 2020 ليربأ خيراتب 9  هيلع  علطا  لوألا 2018 . نيرشت  / ربوتكأ .هعونتم 1  . ^ Maicki, قلطت ىقيسوملا  لبأ  (. 2019 ربمتبس 4 ,  ) يروتافلس  EP ديدجلا لبأ  وه  شيليإ  يليب  ربمتبس 2017 .)  20  ) نوسيلأ نيبلباتس ، أ ب  ليربأ 2020 ^ . خيراتب 9  هيلع  علطا  .ردفلا  .فيال  لبقملا  ىتح  ةلسلس 

ءامسأ وينوي 2017 .)  20  ) ليدأ نوتالب ، أ ب  ليربأ 2020 ^ . خيراتب 8  هيلع  علطا  .هحول  .يرصحلا  لبقملا : نانفلا  ىتح   Apple Music ريخألا همسا  يناب  داب  (. 2020 رياربف 28 ,  ) وج زرتيب , أ ب  ليربأ 2020 ^ . خيراتب 8  هيلع  علطا  .ىقيسوملا  عوبسأ  .لبقملا  نانفلا  ىتح  رخآ  ىقيسوملا  لبأ  زير  يسيج  نييعت  مت  دقو  (. 2019 ربمفون 12 ,  ) سميج يلناه , أ ب  ليربأ 2020 ^ . خيراتب 8  هيلع  علطا  .هحول  .مداق  نانفك  دلاخ 
ىقيسوملا لبأ  لبق  نم  لبقملا  ىتح   • WithGuitars. أ ب ليربأ 2020 ^ . خيراتب 8  هيلع  علطا  .جاور  ةقهارملا  نس  يف  .يناغألا  ةباتك  ايدحت  لبقي  ديرغيس  مداقلا  نانفلا  ىتح  ىقيسوملا  لبأ  ناريزح , وينوي -  ناريزح 17 , وينوي -   ) انايرأ شرام , ليربأ 2020 ^ . خيراتب 8  هيلع  علطا  راتيوجيا ) (ـ لا عم   Clairo أ ليربأ 2020 ^ . خيراتب 8  هيلع  علطا  سطسغأ 2019 . .هحول 21  .ىقيسوملا  لبأ  لبق  نم  لبقملا  نانفلا  همسا 

.لبقملا 9 نانفلا  لصي  ام  رخآ  هرابتعاب  رصيق  لايناد  نلعت  ىقيسوملا  لبأ  سطسغأ 2017 .)  16  ) جيرج اسوبراب ، ديورب .to5Macب  ليربأ 2020 ^ . ىفاعت 8  , El (7 يمأ ىلع  ةديدجلا  ىقيسوملا  ىلع  ءوضلا  طيلست  ىلع  لوحتي  ىقيسوملا  لبأ  ربوتكأ 2019 .)  Faku ىلعأل كيزويم  لبآ  مجن  نع  ديرغيس  تفشك  (. 2017 يام 25 , رهش   ) ديفياد لبمغ ,] . ^ ] ويام 2020 خيراتب 22  هيلع  علطا  .سانلا  ةلجم  .رهشلا  اذه 
نم يلاتلا  ديدجلا  نانفلا  وه  يزيإ  ديسلا  (. 2017 زوّمت 26 , - ويلوي  ) ّمّيا [, ] دنأ [, ] رلسنج . ^ ] ليربأ 2020 خيراتب 8  هيلع  علطا  .ىقيسوملا  عوبسأ  .يلاتلا   Apple Music: Exclusive. (. 2017 يناثلا 16 , نيرشت  ربمفون -   ) يتسيرك رزيلإ ,] . ^ ] ليربأ 2020 خيراتب 8  هيلع  علطا  .هحول  .ينغملا  ةيبلت  ويدوالك :  انيرباس  نانفلا  ىقيسوملا  لبأ  (. 2017 ربمتبس 17 ,  ) اشيرين زورنب , ليربأ 2020 ^ . خيراتب 8  هيلع  علطا  .هحول 

ايلارتسأ لـ يف  لمع  لوأك  كراش  يميإ  تراتخا   Apple Music's Up Next ، 1 قدي ليربأ 2020 ^ . خيراتب 8  هيلع  علطا  ىقيسوملا  ةكبش  اهدلوتس .؟ يتلا  تاقفدتلا  نم  نييالملا  ددع  مك   [@Beats1] (2017 ربمسيد 28 , ). t ةئف يه   #UpNext 6 : @ ماعل 2017 LACK @thisissigrid @thegreatkhalid @mreazi @billieeilish @DanielCaesar @sabrinaclaudio @AmySharkMusic. مهصصق
@AppleMusic. apple.co/UpNextAOD ( ةيتوصلا عطقم  ةنياعم  يلاتلا ،' ىتح   ' نانف رخآك  يزب  ريبانصلا  ىقيسوملا  لبأ  ليربأ 2020 .)  12  ) كرام رديانش , ليربأ 2020 ^ . خيراتب 9  هيلع  علطا  .ىقيسوملا  لبأ  ةئف 2018 . يلاتلا : ىلعأ  أ ب ج  ليربأ 2020 ^ . خيراتب 8  هيلع  علطا  .ىقيسوملا  عوبسأ  .لبقملا  نانف  رخآك  نود  نولفيتس  نع  فشكت  ىقيسوملا  لبأ  (. 2018 رياني 17 ,  ) هيردنأ نياب , .رتيوت ^  ربع  ةديرغت - )

ةلسلسل كور  ةقرف  لوأك  تيلف  ناف  اتيرغ  تنلعأ  سطسغأ 2018 .)  29  ) اميإ يجناتسروك ، ليربأ 2020 ^ . خيراتب 9  هيلع  علطا  .ىقيسوملا  لبأ  .لوألا  مسوملا  سنوج |  سكإج ] : ] يلات قوف   ^ 2020 ناسين 8 , ليربأ -  ّدرتسي  ىقيسوم , نول  لبأ  ىلع  در ]  ] ريصع ةيلات : قوف  ليربأ 2020 ^ . خيراتب 8  هيلع  علطا  .هحول  ماغلألا .' ' Apple Music Up Next. 10  ) رامت نامريه ، ليربأ 2020 ^ . خيراتب 8  هيلع  علطا  .قصل 
عم لبقملا  ىتح   ' تارشنلا ىقيسوملا  لبأ  ربمتبس 2018 .)  NCT 127' لفطلا يلي  زتجا  ارييت  رياربف 2019 .)  27  ) وبيش انيوكوم ، ليربأ 2020 ^ . خيراتب 9  هيلع  علطا  يناثلا 2019 . نوناك  / رياني .دلروو 15  ياودورب  نم 2019 . ةيلات  نانف  قوف  كسوم ] لبأ   ] ىلوألا ّنيعي  ركوو  رمس   ^ 2020 ناسين 9 , ليربأ -  ّدرتسي  ىقيسوم , نول  لبأ  ىلع  ر.ه.ه .] : ] ةيلات قوف  ليربأ 2020 ^ . خيراتب 8  هيلع  علطا  .هحول  .يديهمت  ويديف 
ليربأ خيراتب 8  هيلع  علطا  .هحول  .نانفلا  لبقملا ' ىتح   ' ىقيسوملا لبأ  همسا  يدرولا $  قرعلا  ليربأ 2019 .)  23  ) يلات رسنبس ، ليربأ 2020 ^ . خيراتب 9  هيلع  علطا  .هحول  .ينايبلا  مسرلا  يناغأ  بوبلا  رابكلا  ىلع   1  # ماري ام  ىلع  نوكي  برضي  امك  نانفلا  لبقملا ' ىتح   ' ىقيسوملا لبأ  همسا  سيول  نيد  سرام 2019 .)  18  ) يلات رسنبس ، ليربأ 2020 ^ . خيراتب 8  هيلع  علطا  .بئان  .رجناب  ديدج  خاسنتسا  عم  طقف 
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