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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

ஜ7 மமாநமாடு த மால்வியயடியடைந் பின்னர,
அமமரிக்்கமாவுக்கும் அ ன் கூட்ியடைமாளி்களுக்கும்
இயடியடைதய பரஸ்பர குற்றச்்றச்சமாட்டுக்்களும்,
அச்சுறுத் ல்்களும் ம மாியடைரகின்றன
By Barry Grey,
கியூபூபெக்கில் ஏழு ஏழு ந ஏழு நாடுகளின் குழுவினது இவ்ுழுவினது இவ்வ ஏழு நாரயிறுத
 ம ஏழு நாஏழு ந ஏழு நாடு கசப்புணர்புணர்வுழுவினது இவ்வ ஏழு நாடு முடிுழுவினது இவ்வு முடிவடடு முடிவடைந்து முடிவடத அடுத்து, அப மரிக்க
ஜன ஏழு நாதூபெத
படு முடிவடை ஏழு நான ஏழு நால்ட
டரம்பும்
அுழுவினது இவ்வரது
உயர் மடடு முடிவடை
அதக ஏழு நாரிகளும் கபுணர்வனடிய பிரத ம  மந்தரி ஜஸ்டின் டரூபுணர்வடு முடிவடை ஏழு நா
 மற்றும்
ஐபுணர்வர ஏழு நாப்பிய
ஒன்றியம்
மீத ஏழு நான
அுழுவினது இவ்வர்களின்
த ஏழு நாக்குதல்கு முடிவடுதல்களைத் தீவிரப்ூபெடுத்த உள்ுதல்களைதுடு முடிவடைன், எஃகு  மற்றும்
அலுமினிய ூபெண்டு முடிவடைங்கள் மீது ஏற்கனபுணர்வுழுவினது இவ்வ தணித்த இறக்கு மத
ுழுவினது இவ்வரிகளுக்கு
கூடுது கூடுதல ஏழு நாக
ுழுவினது இவ்வ ஏழு நாகன
ஏற்று மதகள்
மீத ஏழு நான
ுழுவினது இவ்வரிகு முடிவடுதல்களையும் விதக்க அச்சுறுத்த உள்ுதல்களைனர்.
1975
க்குப்
பின்னர்
ஏழு நடு முடிவடைத்தப்ூபெடடு முடிவடை
நீண்டு முடிவடை
ூபெு கூடுதல
 ம ஏழு நாஏழு ந ஏழு நாடுகளிபுணர்வு கூடுதலபுணர்வய முதல்முு முடிவடறய ஏழு நாக முழுு முடிவட மய ஏழு நாக புணர்வத ஏழு நால்வி
அு முடிவடடு முடிவடைந்துள்ுதல்களை இம் ம ஏழு நாஏழு ந ஏழு நாடு முடிவடடு முடிவடை அடுத்து, முன்பன ஏழு நாருபுணர்வூபெ ஏழு நாதும்
இல்ு கூடுதல ஏழு நாதுதல்களைவில்
கசப்புணர்வுகளும்
பிுதல்களைவுகளும்
பின்பத ஏழு நாடு முடிவடைர்கின்றன. இது, இரண்டு முடிவடை ஏழு நாம் உு கூடுதலக புணர்வூபெ ஏழு நாருக்குப்
பின்னர்
அப மரிக்க ஏழு நா
கடடு முடிவடைு முடிவட மத்த
பூபெ ஏழு நாருுதல்களை ஏழு நாத ஏழு நார
ஒழுங்கு முடிவட மப்பில் அடிப்ூபெு முடிவடடு முடிவடைய ஏழு நான  மற்றும் சீர்ப்ூபெடுத்தப்ூபெடு முடிவடை
முடிய ஏழு நாத முறிு முடிவடுழுவினது இவ்வயும், உு கூடுதலக முது கூடுதல ஏழு நாளித்துுழுவினது இவ்வம் கணக்கிடு முடிவடை
முடிய ஏழு நாத விு முடிவடுதல்களைவுகபுணர்வுதல்களை ஏழு நாடு ஓர் உு கூடுதலகுதல்களை ஏழு நாவிய ுழுவினது இவ்வர்த்தகப்
புணர்வூபெ ஏழு நாருக்குள் மூழ்கி ுழுவினது இவ்வருுழுவினது இவ்வு முடிவடதயும் சுடடிக்க ஏழு நாடடுகிறது.

12 June 2018
த ஏழு நாக்கின ஏழு நார், புணர்வ மலும் ஜ7 இல் உள்ுதல்களை ஏு முடிவடனய ஏழு ந ஏழு நாடுகள்
அப மரிக்க ஏழு நாு முடிவடுழுவினது இவ்வ "ஒவ்புழுவினது இவ்வ ஏழு நாருுழுவினது இவ்வரும் பக ஏழு நாள்ு முடிவடுதல்களையிடுுழுவினது இவ்வதற்க ஏழு நான
ஒரு ுழுவினது இவ்வங்கி கருவூு கூடுதலம்" என்ூபெு முடிவடதப் புணர்வூபெ ஏழு நாு கூடுதல ு முடிவடகய ஏழு நாளுகின்றன
என்று ச ஏழு நாடின ஏழு நார்.
புணர்வஜர் மனி, பிர ஏழு நான்ஸ், பிரிடடு முடிவடைன், இத்த ஏழு நாலி, ஜப்ூபெ ஏழு நான், கனடு முடிவடை ஏழு நா
 மற்றும்
அப மரிக்க ஏழு நாு முடிவடுழுவினது இவ்வப்
பிரதநிதத்துுழுவினது இவ்வம்
பசய்யும்
ப ம ஏழு நாத்தம் ஏழு ஏழு ந ஏழு நாடுகுதல்களைது அரசு து முடிவடு கூடுதலுழுவினது இவ்வர்களும் ஓர்
அறிக்ு முடிவடகயில் ு முடிவடகபயழுத்தடடிருப்ூபெத ஏழு நாக அறிவித்து, டரூபுணர்வடு முடிவடை ஏழு நா
அுழுவினது இவ்வர் ூபெத்தரிு முடிவடகய ஏழு நாுதல்களைர் சந்தப்ு முடிவடூபெத் பத ஏழு நாடு முடிவடைங்கின ஏழு நார். பிரத ஏழு நான
முது கூடுதல ஏழு நாளித்துுழுவினது இவ்வ
அரச ஏழு நாங்கங்களின்
அந்த
ுழுவினது இவ்வருடு முடிவடை ஏழு நாந்தர
உச்சி ம ஏழு நாஏழு ந ஏழு நாடுகளின்
45
ஆண்டுக ஏழு நாு கூடுதல
ுழுவினது இவ்வரு கூடுதல ஏழு நாற்றில்
முன்பன ஏழு நாருபுணர்வூபெ ஏழு நாதும்
இல்ு கூடுதல ஏழு நாத
விதத்தல்,
ஓர்
இறுத
பிரகடு முடிவடைனத்தற்கு ஒரு மனத ஏழு நான ஆதரு முடிவடுழுவினது இவ்வப் பூபெற முடிய ஏழு நா மல்
புணர்வூபெ ஏழு நாகுபுணர்வ ம ஏழு நா என ுழுவினது இவ்வ ஏழு நாரயிறுதயில் குழுவினது இவ்வு முடிவடு கூடுதல பக ஏழு நாண்டிருந்த
அங்புணர்வக
கூடியிருந்த
ூபெத்தரிு முடிவடகய ஏழு நாுதல்களைர்களிடு முடிவடைம்
இருந்து
டரூபுணர்வடு முடிவடை ஏழு நாவின் அறிவிப்பு ு முடிவடகத்தடடு முடிவடைு முடிவடு கூடுதலப் பூபெற்றது.

ூபெதடடு முடிவடைங்களினதும்
பூபெரும்ூபெ ஏழு நாலும்
கசப்ூபெ ஏழு நான
விுழுவினது இவ்வ ஏழு நாதங்களினதும்
இரண்டு
ஏழு ந ஏழு நாடகளுக்குப்
பின்னர்,
ுழுவினது இவ்வ ஏழு நாஷிங்டு முடிவடைனுக்கும் ஏு முடிவடனய ஜ7 சக்தகளுக்கும் இு முடிவடடு முடிவடைபுணர்வய
ஆழ மு முடிவடடு முடிவடைந்து ுழுவினது இவ்வரும் பிுதல்களைு முடிவடுழுவினது இவ்வ மூடி மு முடிவடறக்க எழுதப்ூபெடடிருந்த
ஜ7 அறிக்ு முடிவடகு முடிவடய ஆபுணர்வ ம ஏழு நாதப்ூபெதலிருந்து டரம்ப் தடீபரன
பின்ுழுவினது இவ்வ ஏழு நாங்கின ஏழு நார். கபுணர்வனடிய பிரத ம  மந்தரியின்  ம ஏழு நாஏழு ந ஏழு நாடடு
நிு முடிவடறவு ூபெத்தரிு முடிவடகய ஏழு நாுதல்களைர் சந்தப்புக்குப் பின்னர், டரம்ப் கிம்
புணர்வஜ ஏழு நாங்-உன் உடு முடிவடைன ஏழு நான சிங்கப்பூர் சந்தப்புக்கு பசன்ற
ுழுவினது இவ்வழியில் ஏர்ஃபுணர்வூபெ ஏழு நார்ஸ்-ஒன் துதல்களைத்தலிருந்து ூபெு கூடுதல டவீட
பசய்தகு முடிவடுதல்களை விசிறி, டரூபுணர்வடு முடிவடை ஏழு நாு முடிவடுழுவினது இவ்வ ஒரு பூபெ ஏழு நாய்யர ஏழு நாகவும்
ூபெு கூடுதலம்குன்றியுழுவினது இவ்வர ஏழு நாகவும் ச ஏழு நாடின ஏழு நார்.

கனடு முடிவடை ஏழு நா ூபெத்தரிு முடிவடகய ஏழு நாுதல்களைர்களிடு முடிவடைம் இருந்து ுழுவினது இவ்வந்த புணர்வகள்விகளின்
கீழ், டரம்ப் தணித்த இறக்கு மத ுழுவினது இவ்வரிகு முடிவடுதல்களை வி மர்சித்த
டரூபுணர்வடு முடிவடை ஏழு நா ஜடோ ஜூு முடிவடு கூடுதல 1 இல் இருந்து 12.8 பில்லியன் டு முடிவடை ஏழு நாு கூடுதலர்
ூபெது கூடுதலடி ுழுவினது இவ்வரிவிதப்ு முடிவடூபெத் தணிக்கும் தடடு முடிவடைங்களுடு முடிவடைன் அுழுவினது இவ்வர்
முன்ஏழு நகர
இருப்ூபெத ஏழு நாக
அறிவித்த ஏழு நார்.
ஒரு
குறிப்பிடடு முடிவடை
ஆண்டுகளுக்குப்
பின்னர்
மீண்டும்
புணர்வூபெரம்புணர்வூபெசுுழுவினது இவ்வு முடிவடத
அுழுவினது இவ்வசியப்ூபெடுத்துகின்ற,
ஒரு
க ஏழு நாு கூடுதலுழுவினது இவ்வரம்புக்கு
உடூபெடடு முடிவடை
ுழுவினது இவ்வு முடிவடரயு முடிவடறு முடிவடய (sunset clause) உள்ுதல்களைடு முடிவடைக்கிய தருத்தப்ூபெடடு முடிவடை
ுழுவினது இவ்வடு முடிவடை அப மரிக்க சுதந்தர ுழுவினது இவ்வர்த்தக உடு முடிவடைன்ூபெடிக்ு முடிவடகக்க ஏழு நான
(NAFTA)
அப மரிக்க
புணர்வக ஏழு நாரிக்ு முடிவடககு முடிவடுதல்களைக்
கனடு முடிவடை ஏழு நா
நிர ஏழு நாகரிப்ூபெத ஏழு நாகவும்
அுழுவினது இவ்வர்
மீண்டும்
அழுத்த ம ஏழு நாக
ுழுவினது இவ்வலியுறுத்தன ஏழு நார். புணர்வதசியுழுவினது இவ்வ ஏழு நாத உணர்ு முடிவடுழுவினது இவ்வ முடுக்கிவிடும்
ுழுவினது இவ்வு முடிவடகயில், அுழுவினது இவ்வர் கனடு முடிவடை ஏழு நாு முடிவடுழுவினது இவ்வ "ூபெயமுறுத்த முடிய ஏழு நாது"
என்ற ஏழு நார்.

 ம ஏழு நாஏழு ந ஏழு நாடடுக்கு த ஏழு நா மத ம ஏழு நாக ுழுவினது இவ்வந்த டரம்ப், க ஏழு நாு கூடுதலநிு முடிவடு கூடுதல  ம ஏழு நாற்றம்
மீத ஏழு நான ஒரு அ மர்ு முடிவடுழுவினது இவ்வ தவிர்த்துவிடடு, முன்னத ஏழு நாக புறப்ூபெடடு
பசன்றதுடு முடிவடைன்,
புறப்ூபெடுுழுவினது இவ்வதற்கு
முன்னத ஏழு நாக
ஒரு
ூபெத்தரிு முடிவடகய ஏழு நாுதல்களைர் சந்தப்ு முடிவடூபெ ஏழு நடு முடிவடைத்தய அுழுவினது இவ்வர் , அதல் கனடு முடிவடை ஏழு நா
 மற்றும் ஐபுணர்வர ஏழு நாப்ூபெ ஏழு நா நிய ஏழு நாய மற்ற ுழுவினது இவ்வர்த்தக ஏழு நு முடிவடடு முடிவடைமுு முடிவடறகு முடிவடுதல்களைப்
பின்ூபெற்றுுழுவினது இவ்வத ஏழு நாக
குற்றஞ்ச ஏழு நாடடி
மீண்டும்
அுழுவினது இவ்வற்ு முடிவடற

டரூபுணர்வடு முடிவடை ஏழு நாவுக்கு எதர ஏழு நாக தனிப்ூபெடடு முடிவடை அுழுவினது இவ்வ மரிய ஏழு நாு முடிவடதகளுடு முடிவடைன்
விு முடிவடடு முடிவடையிறுத்த டரம்ப், “அப மரிக்க சந்ு முடிவடதயில் புழுவினது இவ்வள்ுதல்களைப மன
ூபெ ஏழு நாய்ச்சப்ூபெடும் ுழுவினது இவ்வ ஏழு நாகன பூபெ ஏழு நாருடகள் மீது இறக்கு மத ுழுவினது இவ்வரி
விதக்க ூபெ ஏழு நார்த்து ுழுவினது இவ்வருகிபுணர்வற ஏழு நாம்" என்ூபெத ஏழு நால், அறிக்ு முடிவடகக்கு
ுழுவினது இவ்வ ஏழு நாஷிங்டு முடிவடைனின் ஆதரு முடிவடுழுவினது இவ்வத் தரும்ூபெ பூபெறு ம ஏழு நாறு அுழுவினது இவ்வர்
உதவிய ஏழு நாுதல்களைர்களுக்கு அறிவுறுத்த இருப்ூபெத ஏழு நாக அறிவித்த ஏழு நார்.

1- Recriminations, threats between US and allies continue after collapse of G7 summit

அதற்கடுத்த இரண்டு ஏழு ந ஏழு நாடகளில், டரம்ப்  மற்றும் அுழுவினது இவ்வர்
உயர் மடடு முடிவடை பூபெ ஏழு நாருுதல்களை ஏழு நாத ஏழு நார அதக ஏழு நாரிகளின் கடுஞ்பச ஏழு நாற்கள்
தீவிர மு முடிவடடு முடிவடைந்தன,
அபுணர்வதபுணர்வுழுவினது இவ்வு முடிவடுதல்களையில்
புணர்வஜர் மனி
 மற்றும்
பிர ஏழு நான்ஸ்
டரூபுணர்வடு முடிவடை ஏழு நாவுக்கு
அுழுவினது இவ்வர்களின்
ஆதரு முடிவடுழுவினது இவ்வ
அறிவித்ததுடு முடிவடைன், ஜடோ ஜூு முடிவடு கூடுதல 1 இல் இருந்து ஐபுணர்வர ஏழு நாப்பிய
ஒன்றியம் அதன் பச ஏழு நாந்த ூபெது கூடுதலடிய ஏழு நாக அதன் இறக்கு மத
ுழுவினது இவ்வரிகு முடிவடுதல்களைத் தணிக்கும் தடடு முடிவடைங்கு முடிவடுதல்களை மீுதல்களைுழுவினது இவ்வலியுறுத்தன.
தங்குதல்களைன்று, டரம்ப் சிங்கப்பூரில் இருந்து பின்ுழுவினது இவ்வரு ம ஏழு நாறு டவீட
பசய்த ஏழு நார்:
“நிய ஏழு நாய ம ஏழு நான
ுழுவினது இவ்வர்த்தகம்,
இருதரப்பிற்கு
ூபெரஸ்ூபெர ம ஏழு நாக
இல்ு முடிவடு கூடுதலபயன்ற ஏழு நால்
அு முடிவடத
இனி
முடடு முடிவடை ஏழு நாள்தன ம ஏழு நான
ுழுவினது இவ்வர்த்தகம்
என்புணர்வற
அு முடிவடழக்க
புணர்வுழுவினது இவ்வண்டியிருக்கும். கபுணர்வனடிய ூபெத்தரிு முடிவடக அறிக்ு முடிவடகயின்ூபெடி,
அுழுவினது இவ்வர்கள் அப மரிக்க ஏழு நா உடு முடிவடைன ஏழு நான ுழுவினது இவ்வர்த்தகத்தல் ஏறத்த ஏழு நாழ 100
பில்லியன்
டு முடிவடை ஏழு நாு கூடுதலர்
சம்ூபெ ஏழு நாதக்கிற ஏழு நார்கள்
(அுழுவினது இவ்வர்களின்
சுயபூபெருு முடிவட மயிலிருந்து
பிடிூபெடடு முடிவடை
உத்புணர்வதசம்!)…
இு முடிவடத
குறிப்பிடடு முடிவடை ஏழு நால் பின் ஜஸ்டின் க ஏழு நாயப்ூபெடுுழுவினது இவ்வத ஏழு நாக ஏழு நடிக்கிற ஏழு நார்!”
டரம்ப் ஒரு பிரத்புணர்வயக டவீட பசய்தயில், புணர்வஏழு நடபுணர்வடு முடிவடை ஏழு நா
கூடடு முடிவடை ஏழு நாளிகள் அுழுவினது இவ்வற்றின் ப ம ஏழு நாத்த உள்ஏழு ந ஏழு நாடடு உற்ூபெத்தயில்
குு முடிவடறந்தூபெடசம் 2 சதவீதத்ு முடிவடதப் ூபெ ஏழு நாதுக ஏழு நாப்பிற்கு பசு கூடுதலவிடு முடிவடைத்
துழுவினது இவ்வறுுழுவினது இவ்வதற்க ஏழு நாக அுழுவினது இவ்வற்ு முடிவடறத் த ஏழு நாக்க தரும்பின ஏழு நார். அுழுவினது இவ்வர்
எழுதன ஏழு நார்: “புணர்வஏழு நடபுணர்வடு முடிவடை ஏழு நாவின் ப ம ஏழு நாத்த பசு கூடுதலவுக்கு பஏழு நருக்க ம ஏழு நான
பத ஏழு நாு முடிவடகு முடிவடய
அப மரிக்க ஏழு நா
பசலுத்துகிறது—ுழுவினது இவ்வர்த்தகத்தல்
ஏழு நம்மிடு முடிவடைமிருந்து அறுுழுவினது இவ்வு முடிவடடு முடிவடை பசய்யும் இபுணர்வத ஏழு ந ஏழு நாடுகளில்
ூபெு கூடுதலுழுவினது இவ்வற்ு முடிவடறப் ூபெ ஏழு நாதுக ஏழு நாப்ூபெதற்க ஏழு நாக…" “புணர்வஏழு நடபுணர்வடு முடிவடை ஏழு நாவுக்கு ப ம ஏழு நாத்த
உள்ஏழு ந ஏழு நாடடு
உற்ூபெத்தயில்
1
சதவீதத்ு முடிவடத
(அதுவும்
ப மதுுழுவினது இவ்வ ஏழு நாக)”
பசலுத்துுழுவினது இவ்வத ஏழு நாக
அுழுவினது இவ்வர்
புணர்வஜர் மனிு முடிவடயப்
பிரத்புணர்வயக ம ஏழு நாக சுடடிக்க ஏழு நாடடின ஏழு நார்.
ஞ ஏழு நாயிறன்று உு முடிவடரய ஏழு நாடு முடிவடைல் நிகழ்ச்சிகளில், டரம்பின் உயர் மடடு முடிவடை
பூபெ ஏழு நாருுதல்களை ஏழு நாத ஏழு நார  மற்றும் ுழுவினது இவ்வர்த்தக ஆபுணர்வு கூடுதல ஏழு நாசகர்கள் ுழுவினது இவ்வ ஏழு நாய்வீச்சுடு முடிவடைன்
டரூபுணர்வடு முடிவடை ஏழு நாு முடிவடுழுவினது இவ்வத்
த ஏழு நாக்கினர்,
ுழுவினது இவ்வ ஏழு நாஷிங்டு முடிவடைன்
புணர்வூபெ ஏழு நாஸ்ட
கடடுு முடிவடரய ஏழு நாுதல்களைர் ஒருுழுவினது இவ்வர் இு முடிவடத குறிப்பிடுு முடிவடகயில் "பூபெ ஏழு நாதுுழுவினது இவ்வ ஏழு நாக
இர ஏழு நாணுுழுவினது இவ்வ ஏழு நடு முடிவடைுழுவினது இவ்வடிக்ு முடிவடகக்கு முன்னத ஏழு நாக ூபெயன்ூபெடுத்தப்ூபெடும்
ஒருவித ம ஏழு நான ுழுவினது இவ்வ ஏழு நார்த்ு முடிவடதகளில்" த ஏழு நாக்கியத ஏழு நாக குறிப்பிடடு முடிவடை ஏழு நார்.
இல் புணர்வூபெடடி க ஏழு நாணப்ூபெடடு முடிவடை ுழுவினது இவ்வர்த்தக
ஆபுணர்வு கூடுதல ஏழு நாசகர் பீடடு முடிவடைர் ஏழு நுழுவினது இவ்வ ஏழு நார்புணர்வர ஏழு நா கூறுு முடிவடகயில், “ஜன ஏழு நாதூபெத
படு முடிவடை ஏழு நான ஏழு நால்ட
பஜ.
டரம்புடு முடிவடைன் ஏ ம ஏழு நாற்றும்
எண்ணத்தல்
இர ஏழு நாஜ ஏழு நாங்க ஏழு நடு முடிவடைுழுவினது இவ்வடிக்ு முடிவடக புணர்வ மற்பக ஏழு நாண்டு, பின்னர் கதவுக்கு
புழுவினது இவ்வளிபுணர்வய ுழுவினது இவ்வந்ததும் அுழுவினது இவ்வர் முதுகில் குத்த முயலும்,
எந்தபுழுவினது இவ்வ ஏழு நாரு புழுவினது இவ்வளிஏழு ந ஏழு நாடடு து முடிவடு கூடுதலுழுவினது இவ்வருக்கும் ஏழு நரகத்தல் ஒரு
சிறப்பு இடு முடிவடைம் உள்ுதல்களைது,” என்ற ஏழு நார்.
“Fox

News

Sunday”

கியூபூபெக்கிற்கு
ுழுவினது இவ்வர
உடு முடிவடைன்ூபெடடு முடிவடைதன்
மூு கூடுதல ம ஏழு நாக
டரம்ப்
டரூபுணர்வடு முடிவடை ஏழு நாவுக்கு ஏழு நன்ு முடிவட ம பசய்துள்ுதல்களை ஏழு நார் என்ூபெு முடிவடதயும் புணர்வசர்த்துக்
பக ஏழு நாண்டு முடிவடை
அுழுவினது இவ்வர்,
“அந்த
புணர்வச ஏழு நாசலிச
அறிக்ு முடிவடகயில்
ு முடிவடகபயழுத்தடு முடிவடைவும் கூடு முடிவடை அுழுவினது இவ்வர் விரும்பின ஏழு நார்,” என்ற ஏழு நார்.
ஆன ஏழு நால், ஏழு நுழுவினது இவ்வ ஏழு நார்புணர்வர ஏழு நாவின் தகுழுவினது இவ்வல்ூபெடி, டரம்ப் கனடு முடிவடை ஏழு நாு முடிவடுழுவினது இவ்வ விடடு
பசன்றதும், உடு முடிவடைபுணர்வனபுணர்வய, “டரூபுணர்வடு முடிவடை ஏழு நா எங்கள் ஜன ஏழு நாதூபெதயின்
முதுகில் குத்தன ஏழு நார். அு முடிவடத அனு மதக்க முடிய ஏழு நாது.”
புழுவினது இவ்வள்ு முடிவடுதல்களை  ம ஏழு நாளிு முடிவடக புணர்வதசிய பூபெ ஏழு நாருுதல்களை ஏழு நாத ஏழு நார குழுவின்
இயக்குனர் புணர்வு கூடுதல ஏழு நாபரன்ஸ் குடபு கூடுதல ஏழு நாவ், CNN இன் “State of
Union” நிகழ்ச்சியில் புணர்வத ஏழு நான்றி, ுழுவினது இவ்வடு முடிவடை பக ஏழு நாரிய ஏழு நா உடு முடிவடைன ஏழு நான

சந்தப்புக்கு முன்னர் அுழுவினது இவ்வு முடிவடர ூபெு கூடுதலவீனப்ூபெடுத்தும் புணர்வஏழு ந ஏழு நாக்கில்
டரூபுணர்வடு முடிவடை ஏழு நா
டரம்ு முடிவடூபெ
“க ஏழு நாடடிக்பக ஏழு நாடுத்தத ஏழு நாக”
 மற்றும்
“ஏ ம ஏழு நாற்றியத ஏழு நாக” குற்றஞ்ச ஏழு நாடடின ஏழு நார். டரூபுணர்வடு முடிவடை ஏழு நா  மன்னிப்பு
புணர்வக ஏழு நாரி, “அு முடிவடத தரும்ூபெ பூபெற புணர்வுழுவினது இவ்வண்டும்” என்று குடபு கூடுதல ஏழு நாவ்
புணர்வக ஏழு நாரின ஏழு நார்.
டரம்ப்  மற்றும் அுழுவினது இவ்வர் ஆபுணர்வு கூடுதல ஏழு நாசகர்களின் த ஏழு நாக்குதல்களுக்கு
டரூபுணர்வடு முடிவடை ஏழு நா
புணர்வஏழு நரடிய ஏழு நாக
விு முடிவடடு முடிவடையிறுப்ூபெு முடிவடதத்
புணர்வதர்வு
பசய்யவில்ு முடிவடு கூடுதல. அதற்கு ூபெது கூடுதல ஏழு நாக அுழுவினது இவ்வர், ஜ7 அறிக்ு முடிவடகயின்
விதமுு முடிவடறகளுக்கு கனடு முடிவடை ஏழு நா இணங்கி இருக்கும் என்று
ுழுவினது இவ்வலியுறுத்தன ஏழு நார்,
அந்த
அறிக்ு முடிவடக
"விதகள்அடிப்ூபெு முடிவடடு முடிவடையிு கூடுதல ஏழு நான"
ுழுவினது இவ்வர்த்தக
முு முடிவடறு முடிவடய
உறுதப்ூபெடுத்துுழுவினது இவ்வு முடிவடதயும்,
ூபெ ஏழு நாதுக ஏழு நாப்புுழுவினது இவ்வ ஏழு நாதத்ு முடிவடத
எதர்ப்ூபெதற்க ஏழு நான ஒரு சூளுு முடிவடரு முடிவடயயும் உள்ுதல்களைடு முடிவடைக்கி உள்ுதல்களைது.
பசல்ுழுவினது இவ்வ ஏழு நாக்கு சரிந்து ுழுவினது இவ்வரும் நிு முடிவடு கூடுதலு முடிவட மகளின் கீழ்  மற்றும்
அுழுவினது இவ்வர்களின் சமூக பசு கூடுதலவின குு முடிவடறப்பு தடடு முடிவடைநிரலுக்கு
பத ஏழு நாழிு கூடுதல ஏழு நாுதல்களை ுழுவினது இவ்வர்க்கத்து முடிவடடு முடிவடைபுணர்வய எதர்ப்பு அதகரித்து ுழுவினது இவ்வருகின்ற
நிு முடிவடு கூடுதலயில் கபுணர்வனடிய புணர்வதசியுழுவினது இவ்வ ஏழு நாத உணர்வுக்கு முு முடிவடறயிடு முடிவடை
முு முடிவடனந்த
அபுணர்வதபுணர்வுழுவினது இவ்வு முடிவடுதல்களையில்,
டரூபுணர்வடு முடிவடை ஏழு நாவும்
கபுணர்வனடிய
முது கூடுதல ஏழு நாளித்துுழுவினது இவ்வ
ுழுவினது இவ்வர்க்கமும்
அப மரிக்க ஏழு நாவுடு முடிவடைன ஏழு நான
முற்றுமுது கூடுதல ஏழு நான ுழுவினது இவ்வர்த்தகப் புணர்வூபெ ஏழு நாரின் ச ஏழு நாத்தயக்கூு முடிவடறக் குறித்து
ூபெயப்ூபெடுகின்றன, அப மரிக்க ஏழு நாவுடு முடிவடைன ஏழு நான ுழுவினது இவ்வர்த்தகம் கபுணர்வனடிய
ஏற்று மதகளில் சு ம ஏழு நார் 75 சதவீத ம ஏழு நாகும். ஒரு  மதப்பீடடின்ூபெடி
1.9
மில்லியன்
கபுணர்வனடிய
புணர்வுழுவினது இவ்வு முடிவடு கூடுதலகள்
புணர்வஏழு நரடிய ஏழு நாக
அப மரிக்க ஏழு நாவிற்க ஏழு நான ஏற்று மதகளுடு முடிவடைன் பிு முடிவடணந்துள்ுதல்களைன.
புணர்வஜர் மன் ச ஏழு நான்சிு கூடுதலர் அங்புணர்வகு கூடுதல ஏழு நா புணர்வ மர்க்பகல் ஞ ஏழு நாயிறன்று இரவு
ARD பூபெ ஏழு நாது பத ஏழு நாு முடிவடு கூடுதலக்க ஏழு நாடசி புணர்வசனலுக்கு ுழுவினது இவ்வழங்கிய ஒரு
புணர்வூபெடடியில்,
டரம்பின்
ுழுவினது இவ்வர்த்தக
எச்சரிக்ு முடிவடககு முடிவடுதல்களை
நிர ஏழு நாகரித்ததுடு முடிவடைன், உு கூடுதலக ுழுவினது இவ்வர்த்தக அு முடிவட மப்பில் ஏழு நடு முடிவடைுழுவினது இவ்வடிக்ு முடிவடக
எடுப்ூபெதன் மூு கூடுதல ம ஏழு நாக எஃகு  மற்றும் அலுமினியம் மீத ஏழு நான
அப மரிக்க இறக்கு மத ுழுவினது இவ்வரிவிதப்புகளுக்கு எதர்ஏழு நடு முடிவடைுழுவினது இவ்வடிக்ு முடிவடக
எடுப்ூபெதற்கும், அபுணர்வதயுதல்களைவுக்கு புணர்வூபெ ஏழு நார்ூபென் விஸ்கி,  ஹ ஏழு நார்லிபுணர்வடு முடிவடைவிடசன் புணர்வ ம ஏழு நாடடு முடிவடை ஏழு நார்ு முடிவடூபெக்குகள்  மற்றும் புணர்வுழுவினது இவ்வர்க்கடு முடிவடைு முடிவடு கூடுதல
புழுவினது இவ்வண்பணய்
புணர்வூபெ ஏழு நான்ற
அப மரிக்க
ூபெண்டு முடிவடைங்கள்
மீது
ுழுவினது இவ்வரிவிதப்புகு முடிவடுதல்களைத் தணிப்ூபெதற்கும் ஐபுணர்வர ஏழு நாப்பிய ஒன்றியம்
உத்புணர்வதசித்தருப்ூபெு முடிவடத ுழுவினது இவ்வலியுறுத்தன ஏழு நார்.
“எங்கு முடிவடுதல்களை
மீண்டும்
புணர்வ மலும்
புணர்வ மலும்
விளிம்புக்கு
ஒதுக்குுழுவினது இவ்வு முடிவடத ஏழு ந ஏழு நாங்கள் அனு மதக்க  ம ஏழு நாடபுணர்வடு முடிவடை ஏழு நாம்,” என்று
கூறிய அுழுவினது இவ்வர், “ஏழு ந ஏழு நாங்களும் எதர்ஏழு நடு முடிவடைுழுவினது இவ்வடிக்ு முடிவடக எடுப்புணர்வூபெ ஏழு நாம்,”
என்ற ஏழு நார்.
அப மரிக்க ஏழு நா தவிர்த்து ஒரு ூபெரந்த ுழுவினது இவ்வர்த்தக அணிு முடிவடய
உருுழுவினது இவ்வ ஏழு நாக்குுழுவினது இவ்வதற்க ஏழு நான ஒரு முயற்சிு முடிவடய அறிவுறுத்தய அுழுவினது இவ்வர் ,
“ஏழு ந மது ஐபுணர்வர ஏழு நாப்பிய புணர்வக ஏழு நாடூபெ ஏழு நாடுகள், ஏழு ந மது  மதப்புகளுக்க ஏழு நாக
ச ஏழு நாத்தய ம ஏழு நானுதல்களைவுக்கு கனடு முடிவடை ஏழு நா  மற்றும் ஜப்ூபெ ஏழு நானுடு முடிவடைன் புணர்வசர்ந்து
எதர்த்து நிற்க புணர்வுழுவினது இவ்வண்டியுள்ுதல்களைது,” என்ூபெு முடிவடதயும் புணர்வசர்த்துக்
பக ஏழு நாண்டு முடிவடை ஏழு நார்.
அப மரிக்க ுழுவினது இவ்வர்த்தக த ஏழு நாக்குதலுக்கும்  மற்றும் ஈர ஏழு நானிய
அணுசக்த உடு முடிவடைன்ூபெடிக்ு முடிவடகயிலிருந்து விு கூடுதலகியது புணர்வூபெ ஏழு நான்ற
 மற்ற விபுணர்வர ஏழு நாத ம ஏழு நான ஏழு நடு முடிவடைுழுவினது இவ்வடிக்ு முடிவடககளுக்கும் ஐபுணர்வர ஏழு நாப்ூபெ ஏழு நாவின்
பூபெ ஏழு நாதுுழுவினது இவ்வ ஏழு நான
விு முடிவடடு முடிவடையிறுப்புக்கு
ஒத்த
விதத்தல்,
ஒரு
சுதந்தர ம ஏழு நான ஐபுணர்வர ஏழு நாப்பிய ூபெ ஏழு நாதுக ஏழு நாப்பு ூபெு முடிவடடு முடிவடைு முடிவடய அபிவிருத்த
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பசய்ய
புணர்வுழுவினது இவ்வண்டியதன்
அுழுவினது இவ்வசியத்ு முடிவடத
ுழுவினது இவ்வலியுறுத்தய
புணர்வ மர்க்பகல்,
புணர்வஜர் மன்
இர ஏழு நாணுுழுவினது இவ்வ
பசு கூடுதலவினங்கு முடிவடுதல்களைக்
கூடுது கூடுதல ஏழு நாக அதகரிக்க சூளுு முடிவடரத்த ஏழு நார்.
ஓர் எதர்ப்பு அறிக்ு முடிவடக புழுவினது இவ்வளியிடடு முடிவடை பிர ஏழு நான்சின் எலிபுணர்வச
 ம ஏழு நாளிு முடிவடக, “சர்ுழுவினது இவ்வபுணர்வதச கூடடுறவு என்ூபெது புணர்வக ஏழு நாூபெம்  மற்றும்
சிறிய
ுழுவினது இவ்வ ஏழு நார்த்ு முடிவடதகு முடிவடுதல்களைச்
ச ஏழு நார்ந்தருப்ூபெதல்ு கூடுதல…
ஒரு
ுழுவினது இவ்வு முடிவடரு முடிவடுழுவினது இவ்வயும் கடு முடிவடைு முடிவட மப்ூபெ ஏழு நாடுகு முடிவடுதல்களையும் அு முடிவடடு முடிவடைுழுவினது இவ்வதல் ஏழு ந ஏழு நாம்
இரண்டு
ஏழு ந ஏழு நாடகள்
பசு கூடுதலவிடடுள்புணர்வுதல்களை ஏழு நாம் .
ஏழு ந ஏழு நாம்
அதல்
இு முடிவடணந்தருக்க புணர்வுழுவினது இவ்வண்டும். அதலிருந்து விு கூடுதலகி அுழுவினது இவ்வற்றிற்கு
தனது முதுு முடிவடக தருப்புுழுவினது இவ்வர்கள் ய ஏழு நார ஏழு நாக இருந்த ஏழு நாலும் அுழுவினது இவ்வரது
முன்னுக்குப் பின் முரண ஏழு நான ஒத்துுழுவினது இவ்வர ஏழு நாத தன்ு முடிவட மு முடிவடயபுணர்வய
எடுத்துக்க ஏழு நாடடுகிற ஏழு நார்,” என்று அறிவித்தது.
பிபரஞ்சு
ஜன ஏழு நாதூபெத
இ ம ஏழு நானுுழுவினது இவ்வல்
 மக்புணர்வர ஏழு நான்
கடு முடிவடைந்த
ஞ ஏழு நாயிறன்று டவீட பசய்ு முடிவடகயில், ஒரு "தனிு முடிவட மப்ூபெடடு முடிவடை"
அப மரிக்க ஏழு நா அதன் கூடடு முடிவடை ஏழு நாளிகளின் ஒரு "ஐக்கிய அணிு முடிவடய"
முகங்பக ஏழு நாடுக்கிறது.
முன்ன ஏழு நாள் புணர்வச ஏழு நாசலிஸ்ட கடசி ஜன ஏழு நாதூபெத பிர ஏழு நான்சுுழுவினது இவ்வ ஏழு நா
புணர்வ ஹ ஏழு நாு கூடுதல ஏழு நாண்ட பிர ஏழு நான்ஸ் 3 பத ஏழு நாு முடிவடு கூடுதலக்க ஏழு நாடசியில் குழுவினது இவ்வு முடிவடு கூடுதல
புழுவினது இவ்வளியிடடு முடிவடை ஏழு நார்: “இது ஜ7 க்கு மிகப்பூபெரிய அடி…
இதுபுழுவினது இவ்வ ஏழு நாரு  மரணஅடிய ஏழு நாகக் கூடு முடிவடை இருக்கு கூடுதல ஏழு நாம்… அங்புணர்வக
து முடிவடடு முடிவடைய ஏழு நாு முடிவடணகள்,
ூபெழிுழுவினது இவ்வ ஏழு நாங்கும்
எதர்ஏழு நடு முடிவடைுழுவினது இவ்வடிக்ு முடிவடககள்,
அவ்விதத்தல்
கூடுது கூடுதல ஏழு நான
ுழுவினது இவ்வரிவிதப்பு
கடடுப்ூபெ ஏழு நாடுகள்
தீவிர மு முடிவடடு முடிவடையும் என்ூபெது மிகத் பதளிுழுவினது இவ்வ ஏழு நாக உள்ுதல்களைது.”
இு கூடுதலண்டு முடிவடைு முடிவடன ு முடிவட மய ம ஏழு நாக பக ஏழு நாண்டு முடிவடை ு முடிவடூபென ஏழு நான்சியல் ு முடிவடடு முடிவடைம்ஸ்,
“படு முடிவடை ஏழு நான ஏழு நால்ட டரம்ப் ஜ7 இல் த ஏழு நான்புணர்வத ஏழு நான்றித்தன ம ஏழு நாக
பசல்கிற ஏழு நார்"
என்று
து முடிவடு கூடுதலப்பிடடு
தங்குதல்களைன்று
ஓர்
அதரடிய ஏழு நான து முடிவடு கூடுதலயங்கத்ு முடிவடத புழுவினது இவ்வளியிடடு முடிவடைது.
டரம்ப் அுழுவினது இவ்வர் அச்சுறுத்து முடிவடு கூடுதலக் க ஏழு நாடடுுழுவினது இவ்வதற்கு அக்கூடடு முடிவடைத்ு முடிவடத
அுழுவினது இவ்வர் தவிர்த்தருந்த ஏழு நால் ஏழு நல்ு கூடுதலத ஏழு நாய் புணர்வூபெ ஏழு நாயிருக்கும் என்று
எழுதய,
பிரிடடிஷ்
நித
மூு கூடுதலதனத்தன்
து முடிவடு கூடுதலய ஏழு நாய
ூபெத்தரிு முடிவடகய ஏழு நான அது, “ஆன ஏழு நால் விு முடிவடுதல்களைவு ஏறத்த ஏழு நாழ ய ஏழு நாரும்
கற்ூபெு முடிவடனயும் பசய்து ூபெ ஏழு நார்த்தருக்க கூடியு முடிவடத விடு முடிவடை புணர்வ ம ஏழு நாச ம ஏழு நாக
இருந்தது… அுழுவினது இவ்வர் கூடடு முடிவடை ஏழு நாளிகுதல்களை ஏழு நாக இருக்கக்கூடிய ஏழு ந ஏழு நாடுகள்
மீது அுழுவினது இவ்வர் புணர்வக ஏழு நாூபெத்ு முடிவடத ுழுவினது இவ்வ ஏழு நாரியிு முடிவடறத்த நிு முடிவடு கூடுதலயில், ஓர்
அடு முடிவடை ஏழு நாுழுவினது இவ்வடித்தன ம ஏழு நான ுழுவினது இவ்வல்ு கூடுதல ஏழு நாடசிு முடிவடய [ரஷ்ய ஏழு நா] இு முடிவடணத்து
அக்குழுு முடிவடுழுவினது இவ்வ
விரிுழுவினது இவ்வ ஏழு நாக்க
புணர்வுழுவினது இவ்வண்டுப மன்று
அறிவுறுத்தயபுணர்வத ஏழு நாடு, இன்னும் கூடுதல் தீவிர  மடடு முடிவடைத்தற்கு
ுழுவினது இவ்வர்த்தக
புணர்வ ம ஏழு நாதல்
குறித்த
அுழுவினது இவ்வர்
அச்சுறுத்தல்கு முடிவடுதல்களை
உயர்த்தன ஏழு நார்,” என்று குறிப்பிடடு முடிவடைது.
“தன்ு முடிவடனத்த ஏழு நாபுணர்வன
இந்துதல்களைவுக்கு
முழுு முடிவட மய ஏழு நாக
தனிு முடிவட மப்ூபெடுத்தயதன் மூு கூடுதல ம ஏழு நாக, தரு. டரம்ப் ஜ7 என்ூபெு முடிவடத
ஜ6+1 என்று ஆக்க உறுதய ஏழு நாக முடிபுழுவினது இவ்வடுத்துள்ுதல்களை ஏழு நார். உு கூடுதலக
பூபெ ஏழு நாருுதல்களை ஏழு நாத ஏழு நாரத்தற்கு ுழுவினது இவ்வழிக ஏழு நாடடும் குழுுழுவினது இவ்வ ஏழு நாக பசயல்ூபெடு முடிவடை
ூபெயன்ூபெடடு ுழுவினது இவ்வந்த ஒரு புணர்வூபெரு முடிவடுழுவினது இவ்வ இப்புணர்வூபெ ஏழு நாது புழுவினது இவ்வறு மபுணர்வன அந்த
ஜன ஏழு நாதூபெதய ஏழு நால் துழுவினது இவ்வற ஏழு நாக ுழுவினது இவ்வழிஏழு நடு முடிவடைத்தப்ூபெடடு முடிவடை ுழுவினது இவ்வர்த்தக புணர்வூபெ ஏழு நாு முடிவடர
எதர்க்கும்  மற்பற ஏழு நாரு அரங்க ம ஏழு நாக ஆகியுள்ுதல்களைது…
“அதற்கு ூபெது கூடுதல ஏழு நாக, ஜ6  மற்றும் அபுணர்வத ம ஏழு நாதரிய ஏழு நான எண்ண
ஓடடு முடிவடைம்
பக ஏழு நாண்டு முடிவடை
பிற
ஏழு ந ஏழு நாடுகளும்
எப்புணர்வூபெ ஏழு நாபதல்ு கூடுதல ஏழு நாம்

ச ஏழு நாத்தயபுணர்வ ம ஏழு நா ூபெ ஏழு நாதுக ஏழு நாப்புுழுவினது இவ்வ ஏழு நாதத்ு முடிவடத எதர்க்க ஒருங்கிு முடிவடணய
புணர்வுழுவினது இவ்வண்டும்,
அப மரிக்க ஏழு நாு முடிவடுழுவினது இவ்வத்
தவிர்த்த
ுழுவினது இவ்வர்த்தக
உடு முடிவடைன்ூபெடிக்ு முடிவடககளில் ு முடிவடகபயழுத்தடடு தரு. டரம்ு முடிவடூபெக் கடு முடிவடைந்து
பசல்ு கூடுதல
முயு கூடுதல
புணர்வுழுவினது இவ்வண்டும்,
ஏழு நம்ூபெத்தகுந்த
ுழுவினது இவ்வு முடிவடகயில்
புழுவினது இவ்வள்ு முடிவடுதல்களை  ம ஏழு நாளிு முடிவடகக்கு புத்தயுள்ுதல்களை ஒருுழுவினது இவ்வர் ுழுவினது இவ்வரும் ுழுவினது இவ்வு முடிவடரயில்
அுழுவினது இவ்வர்குதல்களை ஏழு நால் முடிந்த ுழுவினது இவ்வு முடிவடரக்கும் உு கூடுதலகுதல்களை ஏழு நாவிய கூடடுறவு
எந்தரத்ு முடிவடத
பசயல்ூபெடுத்த
ுழுவினது இவ்வர
புணர்வுழுவினது இவ்வண்டும்.
இவ்ுழுவினது இவ்வ ஏழு நாரயிறுதய ஏழு நானது, ஒழுங்கு குு முடிவடு கூடுதலந்த ஓர் உு கூடுதலு முடிவடக
க ஏழு நாடடியது, இதல் அப மரிக்க ஏழு நா அதன் பூபெ ஏழு நாறுப்புறுதகு முடிவடுதல்களைக்
ு முடிவடகத்துறந்துள்ுதல்களைது. உு கூடுதலகின் ஏு முடிவடனய ஏழு ந ஏழு நாடுகள் விு முடிவடுதல்களைவுகு முடிவடுதல்களை
ுழுவினது இவ்வு முடிவடரயறுக்க புணர்வுழுவினது இவ்வண்டும்.”
ஒரு எதர்க ஏழு நாு கூடுதல அப மரிக்க ஜன ஏழு நாதூபெதயிடு முடிவடைம் இருந்து ஏழு நல்ு கூடுதல
முடிவு ுழுவினது இவ்வரும் என்ற ு முடிவடூபென ஏழு நான்சியல் ு முடிவடடு முடிவடைம்ஸின் ூபெயூபெக்தய ஏழு நான
ஏழு நம்பிக்ு முடிவடககள்
நிு முடிவடறபுணர்வுழுவினது இவ்வறப்
புணர்வூபெ ஏழு நாுழுவினது இவ்வதல்ு முடிவடு கூடுதல.
டரம்ப்
நிர்ுழுவினது இவ்வ ஏழு நாகத்தன் அதீத பூபெ ஏழு நாருுதல்களை ஏழு நாத ஏழு நார புணர்வதசியுழுவினது இவ்வ ஏழு நாதம்  மற்றும்
தன்னிச்ு முடிவடசுழுவினது இவ்வ ஏழு நாதத்ு முடிவடத, புழுவினது இவ்வள்ு முடிவடுதல்களை  ம ஏழு நாளிு முடிவடகயில் இப்புணர்வூபெ ஏழு நாது
உடக ஏழு நார்ந்தருப்ூபெுழுவினது இவ்வரின் விசித்தர ம ஏழு நான ஏழு நம்பிக்ு முடிவடககள்  மற்றும்
சிந்து முடிவடனப்புணர்வூபெ ஏழு நாக்குகளின்
விு முடிவடுதல்களைபூபெ ஏழு நாருள்
என்ூபெத ஏழு நாக
சித்தரிக்கும் முயற்சிகள் ஒருூபெக்கம் இருக்க, ுழுவினது இவ்வர்த்தக புணர்வூபெ ஏழு நார்
 மற்றும்
கடிுழுவினது இவ்வ ஏழு நாுதல்களை மற்ற
இர ஏழு நாணுுழுவினது இவ்வுழுவினது இவ்வ ஏழு நாதத்ு முடிவடத
புணர்வஏழு ந ஏழு நாக்கி
அப மரிக்க ஏழு நா தரும்புுழுவினது இவ்வது ூபெு கூடுதல தச ஏழு நாப்தக ஏழு நாு கூடுதல ஆழ்ந்த புறநிு முடிவடு கூடுதல
நிகழ்வுபுணர்வூபெ ஏழு நாக்குகளின்
விு முடிவடுதல்களைுழுவினது இவ்வ ஏழு நாகும்.
அது
புழுவினது இவ்வறு மபுணர்வன,
அப மரிக்க
முது கூடுதல ஏழு நாளித்துுழுவினது இவ்வம்
குற்றகர ம ஏழு நான
நிதயியல்
பசல்ுழுவினது இவ்வந்த தடடின் இந்த பிரதநிது முடிவடய முப்ூபெு முடிவடடு முடிவடைகளின்
து முடிவடு கூடுதலு முடிவட ம
துதல்களைூபெத
ூபெதவிக்கு
உயர்த்த
விடடு முடிவடைதன்
தற்பசயு கூடுதல ஏழு நான விூபெத்தல்ு கூடுதல.
டரம்பும் அுழுவினது இவ்வரது "அப மரிக்க ஏழு நா முதலில்" தடடு முடிவடைநிரலும், கடு முடிவடைந்த
ஐந்து தச ஏழு நாப்தங்குதல்களை ஏழு நாக அப மரிக்க முது கூடுதல ஏழு நாளித்துுழுவினது இவ்வத்தன் உு கூடுதலக
பூபெ ஏழு நாருுதல்களை ஏழு நாத ஏழு நார அந்தஸ்தல் ஏற்ூபெடடு முடிவடை ூபெ ஏழு நாரிய வீழ்ச்சிு முடிவடய
அப மரிக்க ஆளும் உயரடுக்க ஏழு நால் இர ஏழு நாணுுழுவினது இவ்வ ுழுவினது இவ்வன்முு முடிவடற
ுழுவினது இவ்வழிுழுவினது இவ்வு முடிவடககு முடிவடுதல்களைக் பக ஏழு நாண்டு  ம ஏழு நாற்ற முடிய ஏழு நா மல் புணர்வூபெ ஏழு நானதன்,
 மற்றும் அதன் மீது அப மரிக்க ஆளும் உயரடுக்கின்
புணர்வஏழு ந ஏழு நாக்குநிு முடிவடு கூடுதல பிறழ்ச்சி  மற்றும் சீற்றத்தன் புழுவினது இவ்வளிப்ூபெ ஏழு நாடு முடிவடை ஏழு நாகும்.
புணர்வச ஏழு நாவியத் ஒன்றியம் கு முடிவடு கூடுதலக்கப்ூபெடடு முடிவடைதற்குப் பின்னர் கிழக்கு
ஐபுணர்வர ஏழு நாப்ூபெ ஏழு நா,  மத்தய ஆசிய ஏழு நா,  மத்தய கிழக்கு  மற்றும் ுழுவினது இவ்வடு முடிவடை
ஆபிரிக்க ஏழு நாவில் ஒரு க ஏழு நால் நூற்ற ஏழு நாண்டுக்கும் அதக ம ஏழு நான
க ஏழு நாு கூடுதல ம ஏழு நாக ஏழு நடு முடிவடைத்தப்ூபெடடு முடிவடை ஏழு நுழுவினது இவ்வ-க ஏழு நாு கூடுதலனித்துுழுவினது இவ்வ புணர்வூபெ ஏழு நார்கள் இந்த
வீழ்ச்சிு முடிவடய தீவிரப்ூபெடுத்த  மடடுபுணர்வ ம பசய்துள்ுதல்களைன, புணர்வ மலும்
அப மரிக்க
ஏக ஏழு நாதூபெத்தயம்
குறிப்ூபெ ஏழு நாக
சீன ஏழு நாவின்
ுழுவினது இவ்வுதல்களைர்ச்சிய ஏழு நால், அதன் புணர்வ மு கூடுதல ஏழு நாதக்க அபிு கூடுதல ஏழு நாு முடிவடஅபிலாஷைகளுக்கு புதய
அச்சுறுத்தல்கு முடிவடுதல்களை முகங்பக ஏழு நாடுப்ூபெத ஏழு நாக க ஏழு நாண்கிறது.
இத்து முடிவடகய
நிு முடிவடு கூடுதலு முடிவட மகளின்
கீழ்,
முது கூடுதல ஏழு நாளித்துுழுவினது இவ்வ
அு முடிவட மப்புமுு முடிவடறயின்
ஓர்
உு கூடுதலகுதல்களை ஏழு நாவிய
பஏழு நருக்கடியின்
உள்ுதல்களைடு முடிவடைக்கத்தல், அப மரிக்க ஏழு நா —1930 கு முடிவடுதல்களைப் புணர்வூபெ ஏழு நாு கூடுதலபுணர்வுழுவினது இவ்வ,
தவிர்க்கவியு கூடுதல ஏழு நா மல் உு கூடுதலக புணர்வூபெ ஏழு நாருக்கு இடடுச் பசல்லும் ஒரு
ூபெ ஏழு நாு முடிவடதயில்—
அதன்
பஏழு நருக்கடிு முடிவடய
அதன்
பிரத ஏழு நான
புணர்வூபெ ஏழு நாடடிய ஏழு நாுதல்களைர்கள் மீது சு மத்தும் ஒரு முயற்சியில் ுழுவினது இவ்வர்த்த
புணர்வூபெ ஏழு நார் முு முடிவடறகு முடிவடுதல்களை ூபெயன்ூபெடுத்த ுழுவினது இவ்வருகிறது.

3- Recriminations, threats between US and allies continue after collapse of G7 summit

