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 هذا العدد: فى  
 أردوغان يدعو للحوار ويحذر من تجاهل حقوق تركيا يف شرق املتوسط  
 رفض تركي واسع لتصريحات بايدن حول دعم املعارضة ضد أردوغان  
 األبيض املتوسط حدث األسبوع: التوترات مع تركيا يف شرق البحر   
 عامًا تحديات وإنجازات   19  .. والتنمية العدالة  حزب    قضية األسبوع:  
 تركيا وليبيا توقعان ىلع تفاهمات اقتصادية وتجارية  
   تركيا األولى أوروبيا يف ارتفاع مؤشر اإلنتاج الصناعي  
 والية قيصري إعرف تركيا:   
 قاعدة عسكرية لتركيا يف سلطنة ُعمان! 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 

 المرصد التركي 

 المرصد اإليراني 

 المرصد الخليجي 

 مرصد إسرائيل

 يالمرصد المغارب 

 املرصد  منصات
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 أواًل: املشهد السياسي
 يدعو للحوار ويحذر من تجاهل حقوق تركيا يف شرق املتوسطأردوغان 

  

 وزير العدل: اتفاق اليونان ومصر باملتوسط غير قانوني 

 االتحاد األوروبي يدعو إلى الحوار لتجاوز التوتر شرقي املتوسط 
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 رفض تركي واسع لتصريحات بايدن حول دعم املعارضة ضد أردوغان 

 

 سياسيًا يطلق حراكا   إنجه سابقالرئاسي الرشح امل
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 ينجي تيها" بأول طيران لنموذجها الثاني كنجاح املسيرة "أ

İ

 خارجية فلسطين تثمن موقف تركيا الرافض لخطة "الضم" اإلسرائيلية

 

 ـ الفني أذربيجان: تركيا ستكون شريكنا األول يف التعاون العسكري

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 

 August 2020 15  ||العدد الثامن عشر

 

 

 

 

 

 

 قالن: حل قضية "قره باغ" سلميا الخيار األول لتركيا وأذربيجان 

 

 مستشفى للحروق يف صيداتركيا تفتتح  

 

 يف بورصة القبض ىلع "داعشي" كان يحضر لتفجير إرهابي
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 ثانيًا: قضية األسبوع 
 عامًا تحديات وإنجازات  19"العدالة والتنمية" التركي.. 
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 ثالثًا: حدث األسبوع 
 املتوسط البحر األبيض يف شرق مع تركيا  التوترات 
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 ابعًا: املشهد االقتصادي ر
 تركيا وليبيا توقعان ىلع تفاهمات اقتصادية وتجارية 

 دول تعافًيا بالعالم خالل يونيو  5وزير الصناعة: تركيا بين أسرع 

 

 وزير املالية: تركيا األولى أوروبيا يف ارتفاع مؤشر اإلنتاج الصناعي
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 تركيا من املالبس واملنسوجات يف تموزصادرات قيمة  ملياري دوالر

  

 مليار دوالر  35 بلغت  أشهر 7يف  صادرات إسطنبول 
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 عرف تركيااخامسًا: 
 التاريخ والطبيعة واالقتصاد .. "قيصري" والية 

 

ğ

ş
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 : شخصية املشهدسادسًا
 ايا كعلي يرلي 

 : مقال املشهدسابعًا
 عسكرية لتركيا يف سلطنة ُعمان! قاعدة 
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