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 فى هذا العدد:  
 . أردوغان يحّذر من عواقب العقلية املنحرفة يف أوروبا  
 . بوتين: حل الخالف بين أرمينيا وأذربيجان بالتفاوض وبمشاركة تركيا  
 التضامن الدولي الواسع مع تركيا إثر زلزال إزمير.   : حدث األسبوع  
 قضية األسبوع: العالقات األمريكية التركية بين دونالد ترامب وجو بايدن  
 . ٪ يف سبتمبر املاضي 4.8ارتفاع الصادرات التركية   
 . الصناعة   لدعم مليار دوالر    1.91  تخصص   تركيا  
 ملاذا يسمح املجتمع الدولي ليريفان بارتكاب جرائم حرب يف إقليم قره باغ؟  
 . "زروزان"   قلعة  
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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
 أردوغان يحّذر من عواقب العقلية املنحرفة يف أوروبا 

 

 تركيا لم تخضع للوصاية واإلرهاب واالنقالبات أردوغان:  

 

 "400الدفاع التركية ترد ىلع إدانة البنتاغون الختبار "إس 
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 بوتين: حل الخالف بين أرمينيا وأذربيجان بالتفاوض وبمشاركة تركيا

 "املسّيرات" التركية تستعد للتزود بمحركات محلية 

 الصناعات الدفاعية التركية تستحوذ اهتماما آسيويا الفتا 
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 سفينة التنقيب "الفاتح" تباشر أعمالها مطلع نوفمبر

 شخصا بتهمة التجسس لصالح اإلماراتاملخابرات التركية تعتقل 
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 ثانيًا: قضية األسبوع 
 عالقات مع تركيا ترامب وبايدن.. وجهات نظر متباينة لل
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 ثالثًا: حدث األسبوع 
 مع تركيا إثر زلزال إزميرتضامن دولي واسع  
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 املشهد االقتصادي  ابعًا:ر
 املاضي  يف سبتمبر ٪4.8 التركية ارتفاع الصادرات

 

 وزير املالية: بالدنا قاعدة إنتاج قوية للمستثمرين األجانب 

  

 

 ينمو بقوة  تركيا وزير الصناعة: اقتصاد 
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 مليار دوالر من امليزانية لدعم الصناعة  1.91تركيا تخصص 

  

 بطارية السيارة املحلية تتميز بطول املسافة التي تقطعها 
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 عرف تركياإخامسًا: 
 قلعة "زروزان"
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 : شخصية املشهدسادسًا
   مسعود يلماز

 

 : مقال املشهدسابعًا
باغ قره  إقليم  يف  حرب  جرائم  بارتكاب  ليريفان  الدولي  املجتمع  يسمح    ؟ ملاذا 

 للكاتب برهان الدين دوران. 

 

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


 

 

13 | P a g e  

 المرصد التركي 

 October 2020 31  ||024العدد 

 

 

 

 

 

 

  (1). 

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


 

 

14 | P a g e  

 المرصد التركي 

 October 2020 31  ||024العدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, Turkey
Mobile: +90 546 662 4440  
Tel: +90 212 227 2262  
Email: info@almarsad.co.uk 
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 املرصد للنشر والصحافة واإلعالم
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