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ر طرحها  ر  : األسئلة التي يتك( SBS WorldWatch) أس بي أس وورلد واتش

 بالعربية

  (SBS WorldWatch) ن أس بي أس وورلد واتشع

 
على الهواء من أس بي أس، تنطلق  هي قناة إخبارية متعددة اللغات ومجانية  (SBS WorldWatch)وورلد ووتش  أس أس بي

   .2022أيار/ مايو،  23اإلثنين 

لألستراليين الوصول ألخبار من حول العالم بلغات غير اللغة اإلنجليزية، مع سلسلة نشرات أخبار من أبرز المحطات القناة تؤّمن 

   لغة. 35بأكثر من العالمية 

 

 ( SBS WorldWatch) كيف يمكن الوصول إلى أس بي أس وورلد واتش

 

 ؟  (SBS WorldWatch) كيف يمكن أن أشاهد أس بي أس وورلد واتش

التلفزيونية  35على القناة (SBS WorldWatch)، يمكنك مشاهدة أس بي أس وورلد واتش 2022أيار/ مايو،   23بدءاً من 

 المجانية. 

تبدأ قبل هذا التاريخ.قد تظهر القناة عندك على التلفاز قبل ذلك، غير أن البرامج لن   

ن، أو أجهزة  وعبر جهاز التلفزي (WorldWatch)  إذا كنت تشاهد عبر التلفاز، يمكن الوصول إلى أس بي أس وورلد واتش

هي تقنية ضغط تستخدم غالباً   MPEG-4 إن . MPEG-4، التي تتوافق مع تقنية استقبال البث الفضائي ومسجالت الفيديو الرقمية
في الواقع  تستخدم هذه التقنية، و 2014القنوات اليوم لتوزيع محتوى الفيديو بجودة عالية. معظم أجهزة التلفزيون المصنّعة بعد بين 

   العديد من المحطات التلفزيونية في أستراليا تبث عبرها. تسمح لنا بتأمين الصورة والصوت بنوعية أفضل.  

، لذا إذا كنت تشاهد حالياً نشرة األخبار عبر أس  MPEG-4نية  قتبث عبر تة هي قنا(  SBS VICELAND)أس بي أس فايسالند 

  .(WorldWatch) على تلفازك، فهذا يعني أنه يمكنك الوصول إلى أس بي أس وورلد واتش (Viceland) بي أس فايسالند

 . SBS On Demandعلى عند الطلب القناة متوفرة عبر البث المباشر 

، حيث هناك  (SBS On Demand) أس بي أس عند الطلب عبر في وقت الحق البرامج التي تبث على القناةيمكن أيضاً مشاهدة 

 المزيد من البرامج اإلخبارية العالمية المتوفرة للمشاهدة والتي ال يتم بثّها على التلفزيون. 

 

  تلفازي؟ القنوات على ضبط إعادةهل أحتاج إلى 

متوفرة   أساسيةلدى أس بي أس تعليمات إلعادة ضبط المحطات لكي تظهر القناة. في حال احتجت إلى القيام بذلك، البعض قد يحتاج 

    .مركزنا للمساعدة على اإلنترنت هنا عبر
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 ؟ (SBS WorldWatch) ألس بي أس وورلد واتشماذا لو لم أستطع الوصول 

 SBS) 30قنوات أس بي أس  وجدت أنه ال يمكنك مشاهدة أو تسجيل و أقدم،  استقبال بث أو جهاز الً أو مسجّ  إذا كنت تستخدم تلفازاً 
HD ،)31 (SBS VICELANDو )32 (SBS World Movies) تقنية  ، قد ال يكون جهازك متوافقاً معMPEG-4  

 .  المعيار األكثر استخداماً لتوزيع محتوى الفيديو اليوم(المستخدمة لبث أس بي أس وورلد واتش أيضاً )والتي هي 

 SBS أس بي أس عند الطلب للمشاهدة عبرالمتابعين، البرامج ستكون متوفرة تأثير غير مقصود على بعض في وقت قد يكون لذلك 
On Demand ، راديو أس بي أس  المتوفرة عبرمجموعة أخرى من الخدمات اللغوية كما تستمّر أس بي أس بتقديم SBS 

Radio ،خدمات البودكاست والمنصات الرقمية.و 

 

 ؟  (SBS WorldWatch)  كيف يمكنني أن أتحقق من/ أصلح وصولي إلى أس بي أس وورلد واتش

 31 (SBS VICELAND) ،32، (SBS HD) 30 –إذا لم يكن جهازك متوافقاً، خالل بحثك عن أي من قنوات أس بي أس التالية 

(SBS World Movies)  35و (SBS WorldWatch) – ،قناة غير مثل  أخطرسالة تشير إلى  مع قد ترى شاشة سوداء"

  .مع التقنية متوافقاً المتلقّي في جهازك قد ال يكون قد تسمع فقط صوتاً ولكن من دون صورة، مما يعني أن صحيحة" أو 

. إذا لم يكن متوافقاً،  MPEG-4متوافق مع تقنية لجهازك المحدد  نوعالجهاز التلفزيون لديك للتأكد من أن يمكنك اإلتصال بمصنّع 

 SBS) خيارات للوصول ألس بي أس وورلد واتش ة، هناك ثالثالمشكلةبرمجة حديثة لحل عون تأمين يتطسوال ي
WorldWatch) : 

أن يصل إلى كل قنوات أس بي أس عبر استخدام التقنية  بسمح لتلفازك الحالي جهاز استقبال البث الفضائي سياتركيب  .1

، وال تأخذ مساحة  واإلعدادالتركيب محالت اإللكترونيات، وهي سهلة هذه األجهزة متوفرة للشراء من معظم الحديثة. 

 في أستراليا، عبر جميع الشبكات المجانية على الهواء. كبيرة. وهي ستسمح لك بمشاهدة أي قناة تلفزيونية 
 

، غير أن التلفزيونات بمشاهدة القنوات المباشرةمعظم أجهزة التلفزيون اليوم تسمح لك  – آخر هو القيام بتجديد تلفازك خيار .2

من خالل تلفازك، مما يعطيك فرصة  SBS On Demandمثل وصول بسهولة لتطبيقات البث البتسمح لك أيضاً الذكية 

   في الوقت الذي يناسبك.وصول آلالف الساعات من البرامج، ال
 

على جهاز من نوع آخر، مثل   (SBS On Demand) أس بي أس عند الطلب وبرامجها عبر استخدامالقناة شاهد  .3

  الهاتف الذكي.الجهاز اللوحي، أو ،  ر الثابت أو المحمولالكومبيوت
 

  البرامج واألوقاتمعلومات عن 

 كيف يمكنني أن أعرف ماذا يُعرض على القناة؟ 

 (2022أيار/ مايو  11بدءاً من ( )sbs.com.au/guide)موقع دليل األس بي أس اإللكتروني متوفر على توقيت البرامج 

 

 شرات األخبار الدولية؟ ببث  ن ( SBS VICELAND) أس بي أس وأس بي أس فايسالندهل ستستمر 

 SBS)فايسالند غير اللغة اإلنجليزية التي كانت تُبث عبر أس بي أس و أس بي جميع نشرات األخبار الدولية باللغات  
VICELAND) أس بي أس وورلد واتش ستنتقل إلى قناة (SBS WorldWatch). 

 .(SBS VICELAND) فايسالندنشرات األخبار الدولية باللغة اإلنجليزية ستبقى على أس بي أس و أس بي أس 

 

 ستكون على القناة؟ العربيةأي برامج باللغة 

من إعداد  هذا البرنامج  - على القناة مباشرة عند الساعة الثامنة مساءً ستُبث  (غة العربية أس بي أس بالل )أخبار نيوز عربي أس بي أس

 .(SBS On Demand) أس بي أس عند الطلب بث المباشر علىوتقديم األس بي أس وهو متوفر أيضاً لل

 ظهراً على القناة. 12يومياً عند الساعة ستُبث  France 24األخبار العربية من قناة 

https://www.sbs.com.au/ondemand/
https://www.sbs.com.au/ondemand/
https://www.sbs.com.au/radio/
https://www.sbs.com.au/radio/
https://www.sbs.com.au/guide/
https://www.sbs.com.au/ondemand/program/sbs-news-in-arabic
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 لغة اإلنجليزية مع ترجمة للغة العربيّة. الالمتوفرة على القناة بوالقضايا الراهنة  أس بي أس عن برامجأيضا مشاهدة  بإمكان المتابعين

 SBS On) أس بي أس عند الطلب  متوفرة على(   SBS WorldWatch)جميع البرامج على أس بي أس وورلد واتش 
Demand) . 

 
   

   عرض أي من النشرات اإلخبارية الدولية مع إطالق القناة الجديدة؟أس بي أس وقف ستهل 

برامج  غة اإلنجليزية إلى سلسلة إضافة برامج جديدة بلغات غير اللشبكة نشراتها اإلخبارية الدولية، مع تقوم بتوسيع كال، أس بي أس 

إضافية باللغة اإلنجليزية  زيادة نشرات دولية وزيادة تواتر بعض النشرات، إلى جانب  ،التلفزيونية SBS WorldWatchقناة 

 SBSهناك أيضاً نشرات إضافية متوفرة للمشاهدة على ستكون . VICELANDجدول برامج أس بي أس و أس بي أس على 
On Demand  . 

 

 ؟  (SBS On Demand)أس بي أس عند الطلب  هذه النشرات اإلخبارية متوفرة علىهل ستكون جميع 

أيضاً  ، حيث هناك ((SBS On Demand أس بي أس عند الطلب للمشاهدة على كذلكمتوفرة  تبث على القناةالبرامج التي 

 والتي ال تُبث على التلفزيون.  للمشاهدة البرامج اإلخبارية الدولية المتوفرةالمزيد من 

 SBS On) س عند الطلب أس بي أ على أيضاً للبث المباشرمتوفرة  (WorldWatch)ً قناة أس بي أس وورلد واتش
Demand) . 

 
 

  بثها؟تختار البرامج التي تكيف 

لتوفير الوصول  تقوم بذلك . 1993منذ  ’WorldWatch‘اسم يون تحت زنشرات األخبار الدولية على التلف أس بي أسبّث ت  

الذين يأتون من تلك  من بينها أولئك ، للمجتمعات المتعددة الثقافات في أسترالياث حول العالم تي تُب  لخبارية اإلى النشرات اإلالمجاني 

على تقييم المختلفة في أستراليا، ويعتمد على حجم وحاجات مجتمعات اللغات جدول البرامج و لديهم عائالت ومعارف هناك. البلدان أ

 تقدمها األس بي أس. دمات أخرى خستشارتها، إلى جانب  رد فعل المجتمعات واعتبار مصادر البرامج المتوفرة، مع األخذ بعين اإل

 

  كيف يمكنني أن أطلب خدمة أخبار جديدة من بلدي األم؟

للمساعدة  مركزنا  خالل منحات لخدمات إخبارية جديدة، نرجو التواصل مع أس بي أس  اقترا اإلعطاء رأيك حول القناة، بما فيه

 خدمات أس بي أس. ثور أيضاً على معلومات إضافية حول الوصول إلى حيث يمكنك الع ،اإلنترنت على

ألستراليا رقي بتوقيت الساحل الش مساءً  5:30صباحاً و 8:30بين الساعة  727 500 1800مجاناً على الرقم يمكنك اإلتصال بنا 

 من اإلثنين إلى الجمعة. 

 وإعطاء الرأي مساعدة 
 

   ؟اإلفادة برأييكيف يمكنني الحصول على مزيد من المساعدة و/أو 

أو تريد إعطاء رأيك حول  ( SBS WorldWatchوورلد واتش )أس بي أس  للوصول إلىإذا كنت ترغب بمزيد من المساعدة  

 بأس بي أس. القناة الجديدة، يمكنك اإلتصال 

  حيث يمكنك العثور أيضاً على معلومات إضافية حول ،اإلنترنت على للمساعدة مركزناالتواصل مع أس بي أس من خالل يمكنك 

 الوصول إلى خدمات أس بي أس. 

727 500 1800يمكنك اإلتصال بنا مجاناً على الرقم  بين الساعة   8:30 صباحاً و  5:30 بتوقيت الساحل الشرقي ألستراليا  مساءً  

 من اإلثنين إلى الجمعة. 

https://help.sbs.com.au/hc/en-au
https://help.sbs.com.au/hc/en-au
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