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 العدد:فى هذا 
 أردوغان يؤكد للكاظمي دعم تركيا للعراق  
 وزير الصحة: سيطرنا ىلع كورونا  
 مضاربة بنوك أجنبية ىلع العملة التركية يفقدها قيمتها مؤقتا حدث األسبوع:   
 القضايا اإلقليمية يف ليبيا وسوريا والعراق و   ا تركي   قضية األسبوع:  
 مليار دوالر يف الثلث األول من العام   2.5تجاوز صادرات إسطنبول   
 % من أسهم مطار "أملاتي" الكازاخي 75" التركية تستحوذ ىلع  TAVشركة "  
 "بيت الواليات" يف أورفا   
 خطاب االنقالب ونوايا حزب الشعب الجمهوري مقال:   
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 المرصد التركي هذا العدد

 

التركي دوريًا املشهد  يرصد
وتطوراته وقضاياه الداخلية 

 والخارجية
 رامي الجندي إعداد: 

 

"خدمـات إعالمية، ومضـامين، 
وتقـارير رصـدية ومعلومـاتية 

   "وتحليلية، وطبع ونشر الكتب

 
 املرصد  بوابات

 المرصد المصـرى

 التركيالمرصد 

 المرصد اإليراني

 المرصد الخليجي

 مرصد إسرائيل

 يالمرصد المغارب

 املرصد  منصات
 

 

 Al Marsad 
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 أواًل: املشهد السياسي
 أردوغان يؤكد للكاظمي دعم تركيا للعراق

 

 

 أردوغان وستولتنبرغ يبحثان ملفي سوريا وليبيا

 

 بإدلب  11  ـ الروسية الـ التركية تسيير الدورية
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 أردوغان: "بي كا كا" اإلرهابية كشفت عن وجهها البشع مرة أخرى

 

 شخصا ىلع خلفية هجوم إرهابي   38توقيف 

 

 

 وزير الصحة التركي: سيطرنا ىلع كورونا 
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 مناطق عمليات الجيش   تركيا: ال إصابات بكورونا يف

 

 "الصحة العاملية" ترغب بإعداد مشروع عن مكافحة تركيا كورونا 

 الدفاع عن أشقائنا الفلسطينيين تشاووش أوغلو : مستمرون يف 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


29 Ekim Cad. No:7 A2 Blok 3 Plaza, Kat: 6, D:64, Yenibosna mah. Bahçelievler, Istanbul, +90 546 662 4440 

 

5 | P a g e  

 المرصد التركي

 May 2020 16  ||العدد الثاني عشر 

 

 

 

 

 

 

 تقدم مساعدات للكوادر الطبيةيف أمريكا  الجالية التركية 

 انعقاد اجتماع تشاوري سياسي بين تركيا وقيرغيزيا 

 

 تركيا ترد ىلع مزاعم إغالق أجوائها أمام املساعدات لقبرص الرومية 
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 ماليين أسرة 5" تصل للدعم اإلجتماعي خدمات مجموعات "الوفاء

 دولة  71"قيامة أرطغرل" يحظي بإعجاب املاليين يف 
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 ثانيا: قضية األسبوع 
 تركيا والقضايا اإلقليمية
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 ثالثا: حدث األسبوع 
 ضاربة بنوك أجنبية ىلع العملة التركية يفقدها قيمتها مؤقتام
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 رابعا: املشهد االقتصادي 
 صادرات تركيا ألوروبا و"رابطة الدول املستقلة" ارتفاع

 

 مليار دوالر يف الثلث األول من العام   2.5صادرات إسطنبول تتجاوز 
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" TAV الكازاخي% من أسهم مطار "أملاتي"  75" التركية تستحوذ ىلع 

 2020رقم قياسي تركي يف إنتاج لحم الدجاج وبيضه بالربع األول 

 ارتفاع صادرات املعكرونة التركية رغم أولوية السوق املحلي

 مسؤول أوروبي: يجب عدم تأثر دخول وخروج البضائع بين تركيا واالتحاد 
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 وزيرة التجارة التركية تشارك يف اجتماع العشرين 

 مليون دوالر  678"إكسيم بنك" التركي يحصل ىلع قرض خارجي بـ 
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 عرف تركيااخامسا: 
 اورفيف أ بيت الواليات""

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


29 Ekim Cad. No:7 A2 Blok 3 Plaza, Kat: 6, D:64, Yenibosna mah. Bahçelievler, Istanbul, +90 546 662 4440 

 

13 | P a g e  

 المرصد التركي

 May 2020 16  ||العدد الثاني عشر 

 

 

 

 

 

 

 : شخصية املشهدسادسا
 ألباي غولتكين 

 

 : مقال املشهدسابعا
 برهان الدين دوران  خطاب االنقالب ونوايا حزب الشعب الجمهوري
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