
  

நடப்பு நகழ்வுகள் ஜூலை 2018  
சர்வதேச சசய்ேகள் 

 

பஹடக்குறப்புகள்அறய – www.tamil.examsdaily.in                    1                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

சர்வதேச சசய்ேகள் 

இந்ேய – வம்சஹவளிலயச் தசர்ந்ே சேஹழல்பலைதவஹர் ஆங்கை கஹல்வஹலய நீந்ேக் கடக்க 

பயிற்ச 

 இங்கஷயஶந்தஷல் உள்ர எபே இந்தஷ லம்சஶலரிப் பபண் பதஶறஷயதஷபர் யஷஶ பசௌத்ரி 
இந்தஷஶலில் குறந்தத கடத்ததய தஷர்ப்பதற்கு நஷதஷ தஷட்டுலதற்கஶக ஆங்கஷய சசனதய 
நீந்தஷக் கடக்க பிற்சஷ பபறுகஷமஶர். 

ஜப்பஹன் ஏவுகலை பஹதுகஹப்பு அலைப்புக்கு தைம்பட்ட அசைரிக்க தேடலே வஹங்கவுள்ளது 

 ஜப்பஶன் அதன் பய பில்யஷன் டஶயர் வுகதை பஶதுகஶப்பு அதப்பிற்கஶக அபரிக்க 
உபேலஶக்கஷ சம்பட்ட சடதத் சதர்ந்பதடுப்பது, லஶளஷங்டனுடன் லர்த்தகத்தத 
ரிதஶக்கும் ற்றும் லட பகஶரிஶ ற்றும் சஸனஶலின் ஆபதக்குழுக்களுக்கு தஷஶக 
பஶதுகஶப்தப லறங்கும். 

சகஹைம்பியஹவின் சரிபிகபெதட பூங்கஹ உைக பஹேம்பரிய ேளைஹக ஐ.நஹ. அறவித்ேது 

 க்கஷ நஶடுகள் சதப பகஶயம்பிஶலின் சஷரிபிகஷபெசட சதசஷ பூங்கஶதல உயக 
பஶம்பரி தரஶக அமஷலித்தது. 

தடஹக்கதயஹவில் உைகன் பேல் டிஜட்டல் கலை அபேங்கஹட்சயகம் 

 ஜப்பஶனின் சடஶக்கஷசஶலில் உயகஷன் பதல் டிஜஷட்டல் கதய அபேங்கஶட்சஷகம் 
தஷமக்கப்பட்டது. ஜப்பனஸீ் கதய கூட்டு குழு ஆய்லகம் ற்றும் சடஶக்கஷசஶ சஶர்ந்த 
நகர்ப்பும சம்பஶட்டஶரர் சஶரி கட்டிடம் இதடச எபே கூட்டு ஆகும். 

இைங்லகயில் ‚உைகன் ைக நஷ்டைஹை விைஹை நலையத்லே‛ இந்ேயஹ வழநடத்ே படிவு 

 வம்பன்சடஶட்டஶலில் த்தய ஶஜபக்ஷ சர்லசதச லிஶன நஷதயத்தத 
இறப்புக்கரியஷபேந்து ீட்பதற்கு இயங்தகபடன் கூட்டு பற்சஷத சற்பகஶள்லதற்கு 
இந்தஷஶ உடன்பட்டு படிவு. 
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பஹகஸ்ேஹன் சறுபஹன்லை சபகத்ேைபேந்து தேர்ேைல் தபஹட்டியிடும் பேல் நபர் 

 பஶகஷஸ்தஶன் சஷந்த் ஶகஶைத்தஷல் உள்ர இந்துப் பபண்ைஶன சுனிதஶ பர்ஶர் ஜூதய 25 
ம் சததஷ நதடபபமலிபேக்கும் ஶகஶை சதபத் சதர்தயஷல் சபஶட்டிிடுலதஶல் சஷறுபஶன்த 
சபதஶத்தஷயஷபேந்து சபஶட்டிிடும் பதல் நபர் ன்ம லயஶற்தம உபேலஶக்கஷபள்ரஶர். 

எத்ேதயஹப்பியஹ, எரிட்ரியஹ தபஹர் ‘படிவுக்கு வந்துவிட்டது’ எை அறக்லகயில் 
லகசயழுத்ேட்டுள்ளது 

 தஷசஶப்பின் பித ந்தஷரி அப ீ அஹ்த் ற்றும் ரிட்ரின் ஜனஶதஷபதஷ இதசஸ் 
அஃப்பலர்கஷ ஆகஷசஶஶல் “அததஷ ற்றும் நட்புக்கஶன கூட்டு பிகடனம்” அஸ்ஶஶ 
ஶநஷய லடீ்டில் தகபழுத்தஷடப்பட்டுள்ரது ,இதன் பயம் த்தஷசஶப்பிஶ ற்றும் 
ரிட்ரிஶ நடுலில் இனி சபஶர்கள் இல்தய ன பதரிலிக்கப்பட்டுள்ரது. 

ஶஹங்கஹயில் சடஸ்ைஹ ஆலை 

 படஸ்யஶ இன்க். ததயத நஷர்லஶக அதஷகஶரி சயஶன் ஸ்க், சஸன அதஷகஶரிகரிடம் 
ளஶங்கஶில் எபே புதஷ கஶர் பதஶறஷற்சஶதய என்தம உபேலஶக்க எப்பந்தம் என்தம 
சற்பகஶண்டஶர், இது அபரிக்கஶலிற்கு பலரிில் அதபம் பதல் படஸ்யஶ 
பதஶறஷற்சஶதய ஆகும். இதனஶல் ஷன்சஶ கஶர் தஶரிப்பின் உயகரஶலி உற்பத்தஷின் 
அரவு இட்டிப்பஶகும். 

ேஹய்ைஹந்து குலகயில் சக்கய அலைவபேம் ைீட்பு 

 தஶய்யஶந்தஷல் தஶம் லுலஶங் குதகில் சஷக்கஷ கஶல்பந்தஶட்ட அைிதச் சசர்ந்த 12 
சஷறுலர்கதரபம் பிற்சஷஶரதபம் அந்நஶட்டு கடற்பதட SEAL ீட்டனர். 

தபஹலே ைபேந்து சேஹடர்பஹை குற்றங்களுக்கு ைேை ேண்டலை வழங்க இைங்லக படிவு  

 சபஶதத பேந்து பதஶடர்பஶன குற்மங்களுக்கு ைதண்டதன லறங்குலதற்கஶன எபே 
நடலடிக்தகத இயங்தக அதச்சதல கனதஶக ற்றுக்பகஶண்டது. 
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பிதேவ் கட்ஸ் சர்வதேச விழஹ 

 பபனஸ்சகஶலின் கஸழ் உக்தன் ற்றும் சபஶயந்தஷல் நதடபபற்ம பிசவ் கஷட்ஸ் 
சர்லசதச லிறஶலில் “குறந்ததகள் ற்றும் அலர்கரது நண்பர்கள் சர்லசதச இக்கத்தஷல்” 
இந்தஷ ஶைலர்கள் நது நஶட்தட பிதஷநஷதஷத்துலப்படுத்தஷனர். 

புேய தநட்தடஹ பயிற்ச கதைண்ட் ைற்றும் ஈேஹக்கல் ேறலை தைம்படுத்தும் பைிலயபம் 
கைடஹ ஏற்றுக்சகஹள்கறது 

 ஈஶக் பஶதுகஶப்பு பதடினபேக்கு பிற்சஷ அரிப்பதற்கும் ஈஶக் ஷகவும் பனுள்ர சதசஷ 
பஶதுகஶப்பு கட்டதப்தப உபேலஶக்குலதற்கும் பஶக்தஶத் பிஶந்தஷத்தஷல் கனடித் 
துபேப்புக்கள் நஷறுத்தப்படும். 

புேய பஹைை ைஹற்றம் சட்டத்லே தபஹர்த்துகல் பஹேஹளுைன்றம் அங்ககரிக்கறது 

 சபஶர்த்துகஸசஷ பஶஶளுன்மம் “அதடஶரக் சகஶரஶறு” னக்கஶட்டும் பேத்துல 
அமஷக்தகில்யஶல் தது குடிக்கள் 16 லது பதல் தங்கள் பஶயஷனத்ததபம் 
பபதபம் ஶற்ம அனுதஷக்கும் சட்டத்தத அங்கஸகரிக்கஷமது. 

 படன்ஶர்க், ஶல்டஶ, சுலடீன், அர்யஶந்து ற்றும் நஶர்சல ஆகஷ நஶடுகளுடன் 
தஷபேநங்தக அதடஶரத்தத சு நஷர்ைிக்கும் உரித லறங்கஷ “ஆமஶலது சஶப்பி 
நஶடஶக” சபஶர்த்துகல் இடம்பபற்மது. 

ஐ.நஹ. பஹதுகஹப்பு சலப சேற்கு சூடஹைில் ஆபேத் ேலட விேக்கறது 

 நஶட்டில் அறஷவுகஶன உள்நஶட்டுப் சபஶத ஆம்பித்து கஷட்டத்தட்ட ந்து 
ஆண்டுகளுக்குப் பிமகு .நஶ. பஶதுகஶப்பு சதப பதற்கு சூடஶனில் ஆபதத் ததட 
லிதஷத்தது. 

உைக சுங்க அலைப்பு (WCO) 

 2018 ஜூதய பதல் 2020ஆம் ஆண்டு லத இண்டு ஆண்டுகளுக்கு உயக சுங்க 
அதப்பின் (WCO) ஆசஷஶ பசஷபிக் பிஶந்தஷத்தஷன் துதை ததயலர் (பிஶந்தஷ ததயலர்) 
ஆனது இந்தஷஶ. 
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ஐ.நஹ ைைிே உரிலைகள் கவுன்சைல் ஐஸ்ைஹந்து இடம்பிடித்ேது 

 க்கஷ நஶடுகள் சதபின் உறுப்பினர்கள் ஸ்யஶந்தத உயகஷன் 47 உறுப்பினர்கதரக் 
பகஶண்ட னித உரிதகள் கவுன்சஷல் இபேக்தகக்கு கனதஶக சதர்ந்பதடுத்தனர். 

பங்களஹதேஶல் இந்ேயஹ ேைது ைகப்சபரிய விசஹ லையத்லே ேறந்ேது 

 லிண்ைப்பதஶர்களுக்கஶன கஶத்தஷபேக்கும் சநத்தத குதமக்க இந்தஷஶ தனது ஷகப்பபரி 
லிசஶ தத்தத லங்கஶரசதச ததயநகஶன டஶக்கஶலில் பதஶடங்கஷது. 

ஐதேஹப்பிய ன்றயம், ஜப்பஹன் பக்கய வர்த்ேக ப்பந்ேத்ேல் லகசயஹப்பைட்டது 

 ஜப்பஶன் ற்றும் சஶப்பி என்மஷம் இயலச லர்த்தக எப்பந்தத்தஷல் 
தகபஶப்பஷட்டது. 

சேதேசஹ தை, பக்கய ப்சேக்ஷட் வஹக்சகடுப்பில் நூைலழயில் சவன்றஹர் 

 பிரிட்டிஷ் பித ந்தஷரி பதசசஶ ச பஶஶளுன்மத்தஷல் ற்பமஶபே பநபேக்கடிஶன 
சஶப்பி என்மஷத்தத லிட்டு பலரிசறுலதற்கஶன ப்பக்ழஷட் 
லஶக்பகடுப்பில்நூயஷதறில் பலன்மஶர். 

பிரிக்ஸ் சசய்ே தபஹர்டல் விலேவில் 

 பிரிக்ஸ் ீடிஶ அகஶடஷ ற்றும் பிரிக்ஸ் பசய்தஷ சபஶர்டதய நஷறுவுலதற்கஶன எபே 
தீர்ஶனம் பதன் ஆப்பிரிக்கஶலின் சகப் டவுனில் 2018 BRICS ஊடக ன்மத்தஷல் 
டுக்கப்பட்டது. 

ேஷ்யஹ புேய அணு ஆபேங்கலள தசஹேக்கறது 

 ஷ்ஶலின் இஶணுலம் புதஷ அணுசக்தஷ லரிதச ற்றும் பிம ஆபதங்கதர 
பரிசசஶதஷத்து லபேகஷமது, உர் சக்தஷ பகஶண்டு இங்கும் சயசர் ஆபத அதப்பு ற்றும் 
அணுசக்தஷ பகஶண்ட கப்பல் வுகதைில் இபேந்தும் பரிசசஶததன. 
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அணுசக்ே இயங்கும் கடற்பலடக் குழுவில் தசபேம் பிேஹன்சன் பேல் சபண் 

 அபரிக்கஶ ற்றும் பிரிட்டனுக்குப் பிமகு, பஶம்பரிக் கப்பல்கதரக் கஶட்டிலும் நீண்ட 
ற்றும் தனிதப்படுத்தப்பட்ட பைிகள் பசய்பம் அணுசக்தஷ கடற்பதடக் குழுலில் 
பபண்கதர சசர்க்கும் பன்மஶலது நஶடு பிஶன்ஸ் ஆகும். 

இைங்லக பழுவதும் அவசேகஹை ஆம்புைன்ஸ் தசலவலய விரிவுபடுத்தும் நகழ்ச்ச 

 இந்தஷ உதலிபடன் இயங்தக பழுலதும் அலசகஶய ஆம்புயன்ஸ் சசதலத 
லிரிவுபடுத்தும் நஷகழ்ச்சஷில் கஶபைஶயஷக் கஶட்சஷ பயம் பிதர் தஷபே நசந்தஷ சஶடி 
இன்று (21.07.2018) உதஶற்மஷனஶர். 

இைங்லகக்கு 295 ைல்ையன் டஹைர்கலள சைஹ வழங்கபள்ளது 

 பபய்ஜஷங் தனது பசல்லஶக்தக தீவு நஶட்டில் லிரிலஶக்கும் பற்சஷில், சஸன ஜனஶதஷபதஷ 
ஜஷ ஜஷன்பிங் இயங்தகக்கு இண்டு பில்யஷன் பலஶன் (295 ஷல்யஷன் டஶயர்) புதஷ 
ஶனிஶக லறங்கஷபள்ரது.  

தேஹஸங்கயஹ ேபேம்பும் நலைலைகலள உபேவஹக்க ையஹன்ைலே வைபறுத்துகறது ஐ.நஹ. 

 அண்தட நஶடஶன லங்கசதசத்தஷயஷபேந்து சஶவஷங்கஷஶ பஸ்யஷம்கள் பஶதுகஶப்பஶக 
ஷஶன்பேக்கு தஷபேம்பி லபேலதற்கஶன நஷதயதகதர உபேலஶக்குஶறு ஷஶன்ரின் 
அசஶங்கத்தத .நஶ. பஶதுகஶப்புக் குழு லயஷபறுத்தஷபள்ரது. 

இம்ேஹன் கஹன் பஹகஸ்ேஹன் தேர்ேைல் சவற்ற சபற்றேஹக அறவிப்பு 

 பன்னஶல் பஶகஷஸ்தஶன் கஷரிக்பகட் லீர் இம்ஶன் கஶன் பஶகஷஸ்தஶன் பபஶதுத் சதர்தயஷல் 
தனது பதஹ்ரிக்-இ-இன்சஶஃப் கட்சஷ (பி.டி..) பலற்மஷ பபற்மதஶக அமஷலிப்பு. 

உைகன் பழலையஹை நபர் 117 வயேல் இறந்துள்ளஹர் 

 117 லதஶன ஜப்பனஸீ் பபண்ைஶன சஷசஶ ஷஶசகஶ உயகஷன் பறதஶன நபர் 
இமந்துள்ரஶர். 
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பஹக்கஸ்ேஹன் தேர்ேைல் இம்ேஹன் கஹன் சவற்ற சபற்றஹலும், பிேேைர் ஆக கூட்டைி தேலவ 

 பஶக்கஷஸ்தஶனின் சதர்தல் ஆதைம் பன்னஶள் கஷரிக்பகட் நட்சத்தஷஶன இம்ஶன் கஶன் 
கட்சஷத அசஶங்கத்தஷன் பன்மஶலது பதஶடர்ச்சஷஶன சதர்தயஷல் பலற்மஷ பபற்மதஶக 
அமஷலித்தது, ஆனஶல் அலர் பபபேம்பஶன்தத பலல்யஶததஶல், கூட்டைித 
உபேலஶக்க சலண்டும். 

தைஹடி சேன் ஆப்பிரிக்க அேபர் சரில் ேஹைதபஹசஹலவ சந்ேத்ேஹர் 

 பிதர் நசந்தஷ சஶடி பதன் ஆப்பிரிக்க அதஷபர் சஷரில் ஶசபஶசஶதல சந்தஷத்து, 
லர்த்தக ற்றும் பதலீடுகள், தகலல் பதஶறஷல்நுட்பம் ற்றும் பஶதுகஶப்பு உள்ரிட்ட பய 
துதமகரில் இபேதப்பு உமவுகதர லிரிவுபடுத்துலதற்கஶக சபச்சுலஶர்த்தத நடத்தஷனஶர். 

இம்ேஹன் கஹன் பஹக்கஸ்ேஹன் பிேேைேஹக பேவிதயற்கவுள்ளஹர் 

 இம்ஶன் கஶன் பஶக்கஷஸ்தஶனின் புதஷ பிதஶக ஆகஸ்ட் 14 ம் சததஷ நஶட்டின் சுதந்தஷ 
தஷனத்தஷற்குள் பதலிசற்பஶர். 

ஆசய நஹடுகளுக்கு சவள்ளப்சபபேக்கு எச்சரிக்லக இந்ேயஹ சகஹடுக்கவுள்ளது 

 உயக லஶனிதய அதப்பு (WMO) பயம் லிட்நஶம், இயங்தக, ஷஶன்ஶர் ற்றும் 
தஶய்யஶந்தஷல் பலள்ரப்பபபேக்குகதர பன்கூட்டிச அமஷலித்து ச்சரிக்தக பகஶடுப்பதற்கு 
இந்தஷஶ பதன்த தஶக சதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ரது. 

இந்ேயஹ-தநபஹல் சுற்றுைஹ ைன்றம் 

 இந்தஷஶ-சநபஶல் சுற்றுயஶ ன்மம் பஸ்ப ஆசயஶசதன ற்றும் சுற்றுயஶ 
ஊக்குலிப்புக்கு அதக்கப்பட சலண்டும். 

 ஶஶைம் ற்றும் பபரத்த சுற்றுயஶத்தயங்கதர இந்தஷஶ ற்றும் சநபஶரம் 
இதைந்து பபஶதுலஶன லர்த்தக பயம் ஊக்குலிக்கப்பட சலண்டும். 
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ஜம்பஹப்தவ லைல்கல் தேர்ேைல் தபஹட்டியிட்டது 

 ஜஷம்பஶப்சலில் உள்ர லஶக்கஶரர்கள் நீண்ட கஶயத் ததயலஶன ஶபர்ட் பகஶபிின் 
பபத லஶக்குப்பதஷலில் இல்யஶல் நஶட்டின் பதல் சதர்தயஷல் லஶக்கரிக்க 
பசல்கஷன்மனர். 

நபெசைஹந்து ‘பஹையல்‘சஹலை அறகுறகலள அகற்றவுள்ளது 

 நஷபெசஷயஶந்தஷன் சபஶக்குலத்து அதஷகஶரிகள் பஶயஷன-நடுநஷதய அமஷகுமஷகதர 
பின்பற்றுலதஶகக் கூமஷது. 
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