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می کامل اخبار
پلیس لیتوانیا ۱۵مهاجر عراق و  ۵مهاجر افغان را در دو عملیات جداگانه در نزدیک مرز با بالروس گرفتار
نمود .در میان این مهاجران زنان و کودکان نی حضور داشتند.
پلیس لیتوانیا گفت که افرسان مرزی روز پنجشنبه گذشته  ۱۵مهاجر عراق و  ۵مهاجر افغان را در شهر
کاوناس در مرز با بالروس بازداشت نمودند.

پلیس مرزی لیتوانیا  ۲۰مهاجر افغان و عراقی را گرفتار نمود .عکس :اداره سرحدی پلیس لیتوانیا

در بیانیه اداره مرزی پولیس لیتوانیا آمده است که  ۱۱پناهجو از جمله سه کودک و یک زن در منطقه
ایستاکای بازداشت شدند .بازداشت شدگان که هیچ سندی نداشتند ،خود را عراق معرق کردند.
به نقل از رسانه دولت لیتوانیا نیوهای مرزی پس از بازداشت گروه اول ،چهار پناهجوی دیگر عراق را در
مرز با بالروس گرفتار نمودند.
از سوی دیگر افرسان مرزی لیتوانیا در همان روز ۵پناهجوی افغان را که در یک کامیون مخف شده بودند،
در منطقه کاوناس بازداشت کردند .این مهاجران که بی  ۱۲تا ۱۸سال دارند یم خواستند خود را به آلمان
برسانند.
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ی
مقامات این کشور یم گویند که مهاجران پس از بازداشت پلیس ،درخواست پناهندگ خود را ثبت کردند.

تیم زنان مهاجر افغان مقیم ایران در یک تورنمنت والیبال در کابل مسابقه را به نفع خود به پایان رساند.
در این مسابقات تیم والیبال هرات دوم و تیم هالل احمر مقام سوم را بدست آوردند .
مسابقه ورزش والیبال میان تیم های زنان افغان در کابل برگزار شد .در این مسابقه تیم والیبال زنان مهاجر
افغان مقیم ایران مقام اول را کسب نمود.

تیم آریانا از مهاجران زن افغان مقیم ایران در مسابقات والیبال کابل پیروز شدند .عکس :کمیته ملی المپیک افغانستان

کمیته میل المپیک افغانستان گفت که مسابقات هفت روزه والیبال زنان به روز جمعه چهارم ماه اپریل
پایان یافت.
کمیته میل المپیک افغانستان در بیانیه ای گفت« :پانزدهمی دور رقابت های والیبال بانوان افغانستان با
قهرمان تیم والیبال بانوان آریانا پایان یافت».
تیم های هرات ،دایکندی ،بلخ ،بغالن ،فراه و چهار تیم دیگر از کابل ،از جمله یک تیم پناهجویان افغان که
ی
در ایران زندگ یم کنند ،در این مسابقات رشکت کردند.
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زهرا خزان مسئول تیم والیبال آریانا مستقر در ایران به رسانه ها گفت« :ما نه تنها جام قهرمان را به ایران
بردیم ،بلکه عشق و صداقت تیم افغانستان نسبت به بازیکنان ایران را نی به دست آوردیم».
ر
ورزیس کابل برگزار شد ،به گونه مستقیم
نهان این مسابقه والیبال که بی دو تیم آریانا و هرات در سالن
دور ی
از رادیو و تلویزیون میل افغانستان پخش گردید .این مسابقه با نتیجه سه در برابر دو به نفع تیم آریانا به
پایان رسید.

حدود  ۱۶۰پناهجو به روز شنبه از دو قایق در آب های مدییانه نجات داده شدند .سازمان امدادی »آالرم
خیی در دست نیست.
فون« گفته است که از یک قایق سویم با حدود  ۱۱۰پناهجو دیگر ر

قایق های مهاجران توسط سازمان بشردوستانه سی واچ از هوا دیده شده بودند .عکس :صفحه تویتر سازمان سی واچ

سازمان امدادی «آالرم فون» گزارش داده بود که  ۳قایق حامل پناهجویان در آب های مدییانه با دست
کم  ۲۷۰پناهجو دیده شده اند .این سازمان شام شنبه ( ۳اپریل  )۲۰۲۱گفت که دو قایق با تقریبا ۱۶۰
خیی
پناهجو به جزیره المپدوسای ایتالیا انتقال یافته اند ،اما تا حال از قایق سویم با  ۱۱۰پناهجوی دیگر ر
در دست نیست.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین
وعودت کنندگان

http://www.morr.gov.af 7
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

سازمان »آالرم فون« گفته است که کشت های تجاری که از منطقه در حال عبور بودند ،از کمک به قایق
های پناهجویان که از سه روز به این طرف در آب های مدییانه گی مانده بودند ،خوداری کرده اند .این
ی
سازمان که به تلفون های پناهجویان که در آب ها با خطر حیان دست و پنجه نرم یم کنند ،رسیدگ یم
کند ،گفته است که وضعیت پناهجویان خطرناک است .براساس گزارش این سازمان کشور های مالتا و
ی
ایتالیا که قایق های پناهجویان در نزدییک شان قرار داشتند ،مانع کمک رسان و همآهنیک عملیات امدادی
سازمان های خییه گردیده اند.
از سال ها به این طرف پناهجویان تالش یم کنند از طریق بحیه مدییانه خود را به اروپا برسانند.
طبق آمار رسیم ،سال گذشته میالدی بیش از  ۱۲۰۰نفر جان خود را در این بحیه از دست داده اند .اما
رقم جان باختگان بیشی از این آماری رسیم حدس زده یم شود.

نور الرحمان اخالق ،وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در دیداری با تیم والیبال بانوان مهاجر افغان در
جمهوری اسالیم ایران ( آریانا) در مقر وزارت ،برد این تیم را در برابر دهتیم در لیگ والیبال مبارکباد گفته
و از آنان استقبال کرد.
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آقای اخالق اظهار داشت که برای حمایت تیم والیبال بانوان مهاجر با اتشههای مهاجرین و سفارت
ی
جمهوری اسالیم افغانستان در ایران هماهنیک بیشی خواهد کرد.
تیم والیبال بانوان مهاجر افغان در پانزدهمی دور رقابتهای والیبال ش انجام تیم والیبال هرات را ۲_۳
برد و جام قهرمان را از آن خود کرد.

ی
اداره امور پناهندگ ایالت برلی آلمان یم خواهد واکسیناسیون علیه ویروس کرونا را در ماه جاری در اقامتگاه
ً
های پناهجویان آغاز کند .در حال حاض حدود  ۱۸هزار و  ۵۰۰پناهجو در تقریبا  ۸۰اقامتگاه در ایالت
ی
برلی زندگ یم کنند.

یکی از اردوگاه های پناهجویان در آلمان

ی
یانا بورکمپ معاون رئیس اداره امور پناهندگ ایالت برلی در این ارتباط گفت« :افرادی که در اقامتگاه ها
ی
ی
زندگ یم کنند به طور طبییع در مقایسه با افرادی که در آپارتمان ها زندگ یم کنند ،دارای روابط
اجتمایع بیشی هستند ».در دو سوم اقامتگاه ها ،ساکنان آن آشیخانه ،تشناب و حمام مشیک دارند.
بورکامپ تأکید کرده یم گوید« :بنابراین حت اگر ماسک هم استفاده کنند ،تماس بیشیی با هم دارند و از
همی خاطر بیشی در معرض خطر ابتال به کرونا هستند».
او در ادامه یم گوید بنابراین درست است که افراد ساکن در این اقامتگاه ها در مرحله دوم روند واکسیناسیون
ً
شامل گردند .وی گفت« :اتفاقا این امر فقط به پناهجویان محدود نیم شود ،بلکه گروه های دیگری را نی
ی
شامل یم گردد كه در مراكز مثال معلولی یا در اقامتگاه های افراد رن خانمان زندگ یم كنند».
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بر اساس گزارش اداره امور پناهندگان ایالت برلی ،از زمان شیوع ویروس کرونا در بیش از یک سال پیش،
آزمایش حدود  ۱۳۰۰نفر در اردوگاه های پناهجویان در برلی که تا پایان ماه مارچ صورت گرفته است،
مثبت اعالم شده است .چهار نفر از ساکنان این اردوگاه ها تا کنون در پیوند با ویروس کرونا جان خود را از
ی
ً
دست داده اند .در حال حاض حدود  ۱۸هزار و  ۵۰۰پناهجو تقریبا در  ۸۰اقامتگاه در ایالت برلی زندگ
یم کنند.
ر
آموزیس به  ۱۵زبان تبلیغ یم کند.
اکنون اداره امور پناهندگان ایالت برلی واکسیناسیون را با فلم های
خون روبرو شده است .او در ادامه یم گوید که "بیشیین
بورکمپ یم گوید که این فلم اطالعان با استقبال ر
عرن داشته است".
بازدید را در حال حاض این فلم به زبان های
سومالیان و پس از آن فاریس ،رویس و ر
ی
همچنی واکنش های مثبت از موسسات در سایر ایالت های آلمان دریافت شده است ،به عنوان مثال در
افریقان دارند .بورکمپ گفت:
ایالت بایرن و هسن ،مردم عالقه خایص به ترجمه این فلم به زبان های
ی
«معلوم یم شود که بسیاری از افراد یم خواهند اطالعات را از منابع رسیم به دست بیاورند ».به گفته وی
پناهجویان نی مانند سایر گروه های جامعه ،در مورد استفاده از واکسی آسیازنکا ،سواالن دارند .توقف
موقت این واکسی در آلمان باعث عدم اطمینان شده است .بورکمپ گفت« :در غی این صورت ،همانند
بقیه جمعیت آلمان ،نزد پناهجویان هم شایعان که در انینت پخش یم شوند ،ترس را دامن زده است».
به عنوان مثال ،ترس از اینکه واکسیناسیون گویا یم تواند باعث ناباروری شود ،به ویژه در مناطف از جهان
عرن زبان بیشی شایع گردیده است.
ر

ی
با وجود خشونت مداوم در افغانستان ،ده ها هزار نفر به عنوان پناهنده در این کشور زندگ یم کنند .
براساس معلومات کمیساریای عایل پناهجویان سازمان ملل متحد ،بیش از  ۷۲هزار نفر ،عمدتا از کشورهای
همسایه ایران و پاکستان ،در افغانستان به عنوان پناهجو یا پناهنده ثبت شده اند.
بر اساس اطالعات سازمان ملل متحد ،ر
اکییت این پناهجویان و پناهندگان در والیت های رشق افغانستان
ی
پکتیکا و خوست زندگ یم کنند .گفته یم شود که پناهجویان در والیات رشق افغانستان در سال  ۲۰۱۴از
جنگ در پاکستان فرار کرده اند .این پناهجویان در آنزمان از عملیات گسیده اردوی پاکستان فرار کرده اند.
اردوی پاکستان در سال  ۲۰۱۴به بیون کردن و شکوب افراط گرایان از وزیرستان شمایل رشوع کرد.
ی
به گفته مقامات محیل ،این پناهجویان به طور گسیده در فقر زندگ یم کنند و حت پس از شش سال،
بیشی آنها هنوز هم زیر خیمه ها برس یم برند .گفته شده است که بیکاری در میان آنها بسیار زیاد است و
بیشی آنان کارگران روزمزد اند .این پناهجویان از حکومت و یا هم سازمان های امداد رسان ،حمایت بسیار
اندک و ناچی به دست یم آورند.
عالوه بر این گروه بزرگ ۴۲۰ ،نفر دیگر از  ۹کشور به عنوان پناهجو و پناهنده در افغانستان ثبت شده
اند .محمد نادر فرهاد سخنگوی کمیساریای عایل پناهندگان سازمان ملل یم گوید کسان که به دنبال حمایت
افیان،
هستند و
افغانستان را به عنوان یک پناگاه امن انتخاب کرده اند ،احتماال به دلیل همجواری جغر ی
ی
روابط خانوادگ ،مساعد بودن سفر به این کشور و یا هم به دالیل دیگر به شمول داشی شبکه های حمایت
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کننده به افغانستان پناه برده اند .او در ادامه گفته است که این پناهجویان از سنی مختلف ،ادیان مختلف
و وضعیت تحصییل متفاوت به دلیل آزار و اذیت و خشونت ها در کشور های خودشان ،به افغانستان
ی
درخواست پناهندگ داده اند .

عکس از :فریدهللا ظاهر -پناهجویان پاکستانی در والیت خوست افغانستان

ی
درخواست های پناهندگ در افغانستان ،به دلیل تقاضای حکومت این کشور و به دلیل کمبود مقررات
قانون در قوانی افغانستان ،به طور مستقیم توسط کمیساریای عایل پناهندگان سازمان ملل متحد اداره یم
شوند .
یک پناهنده به رسمیت شناخته شده از ایران گفته است که او از کشورش فرار کرده ،زیرا او یک ملحد بود
یعت به خداوند باور ندارد و پس از تظاهرات علیه حکومت چندین بار دستگی شده بود .او افغانستان را
به دلییل انتخاب کرده است که یم توانست به راحت وارد این کشور شود و به اندازه کاق پول نداشت تا به
کشور های دیگری فرار کند .او امیدوار است به زودی به کشور دیگری نقل مکان کند.
ظفر عباس ،پناهنده ای از پاکستان یم گوید که او زادگاهش کویته را به این دلیل ترک کرده است که به
عنوان یک شیعه سال ها تحت تهدید گروه های تندرو ست مذهب قرار داشت .او از شش سال به این
ی
طرف با پنج فرزندش تحت رشایط سخت و ناگواری در کابل زندگ یم کند .او نی امیدوار است که به زودی
افغانستان را ترک کند .
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ر
منترس شده اند ،از پناهجویان که از
ارشهان از حضور پناهجویان در افغانستان
درگذشته نی همواره گز
ی
کشورهای همسایه برای فرار از پیگرد قانون در کشور خودشان به افغانستان پناه برده اند ،تا به این ترتیب
بتوانند خود را مخف کنند.
همچنان افراد دیگری نی به دالیل شخیص به افغانستان فرار کرده اند ،طور مثال به خواست خود رشیک
ی
ی
زندگ شانرا انتخاب نموده اند و یم خواهند در افغانستان زندگ کنند ،زیرا احتمال این یم رود که در کشور
های خودشان در معرض خطر اذیت ،آزار و خشونت قرار گیند .

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت نیمروز با همکاری شماری از موسسات مددرسان بهروز
پنجشنبه ،دوازدهم حمل مساعدت اضطراری را برای  37خانواده بیجاشده ر
نایس از جنگ در این والیت
توزی ع نمود.
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بههر خانواده بستههای بهداشت ،وسایل آشیخانه ،مواد خوراکه ( 184کیلو آرد18،کیلوروغن25 ،کیلو
دال 2 ،کیلو نمک ،بیسکوت ،مواد غذای برای اطفال) و  3تخته کمپل از سوی ادارههای HAPA -
UNHCRو  DACAARبا حضور نمایندههای این اداره و موسسات یادشده ،توزی ع شد.

سازمان حایم پناهجویان "پرو ازول" علیه اخراج جمیع افغان های رد شده به کشور شان ،اعیاض کرده
است .چهارمی دور اخراج جمیع پناهجویان افغان در سال  ،۲۰۲۱قرار است به روز چهارشنبه آینده از
هوان برلی-شوینفلد ،انجام یابد.
میدان ی

در چهارمی دور اخراج های جمیع پناهجویان افغان ،هنوز معلوم نیست که چه تعداد افغان های رد شده
در این پرواز به افغانستان بازگردانده یم شوند .سازمان "پرو ازول" روز دوشنبه در فرانكفورت اعالم كرد
که با توجه به وضعیت وخیم امنیت ،خطرات بهداشت ر
نایس از پاندیم کرونا و رشایط فاجعه بار اقتصادی
که همچنان به دلیل شیوع ویروس کرونا بدتر شده است ،اخراج ها به افغانستان غی قابل توجیه است.
دسمی سال  ،۲۰۱۶در مجموع  ۱۰۱۵نفر از جمله
از زمان آغاز اخراج های جمیع به افغانستان در ماه
ر
 ۱۰۷نفر در سال روان میالدی به افغانستان اخراج گردیده اند.
پرو ازول یم گوید که "ماه به ماه ،بدون در نظر داشت بیماری های مرتبط به پاندیم کرونا و تاثیات جدی
آن ،مردان جوان و ناامید به کشور شان که از چندین دهه متاثر از درگیی های مسلحانه و خشونت است،
بازگردانده یم شوند".
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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ً
این سازمان حایم پناهجویان با اشاره به آخرین گزارش امنیت سازمان ملل متحد ،تأکید یم کند که اخیا
اوضاع فاجعه بار امنیت در افغانستان وخیم شده است .با  ۲۵هزار و  ۱۸۰واقعه امنیت در سال گذشته،
سازمان ملل متحد باالترین رقم واقعات امنیت را تاکنون در افغانستان به ثبت رسانده است ،یعت حادثات
امنیت جدی ۱۰ ،درصد نسبت به سال قبل ( ۲۲هزار و  ۱۸۰واقعه امنیت) افزایش یافته است .تعداد
درگیی های مسلحانه با  ۱۸،۴درصد افزایش ،از  ۱۳هزار و  ۱۱۵مورد در سال  ۲۰۱۹به  ۱۵هزار و ۵۸۱
مورد در سال  ۲۰۲۰رسیده است .تعداد ترورهای هدفمند با  ۲۷درصد رشد از  ۷۸۲مورد در سال ۲۰۱۹
به  ۹۹۳مورد در سال  ۲۰۲۰رسیده است.

اتحادیه اروپا با پیشنهاد های تازه ای یم خواهد حمایت بیشی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را
در مسایل مختلف جلب کند .بدین منظور قرار است رئیس کمیسیون و شورای این اتحادیه روز سه شنبه
به انقره سفر کنند.
رهیان اتحادیه اروپا و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور
برای اولی بار بعد از یک سال ،دیدار مستقیم بی ر
ترکیه به روز سه شنبه ( ۶اپریل  )۲۰۲۱برنامه ریزی شده است .اورزوال فون دیر الین ،رئیس کمیسیون
اتحادیه اروپا و چارلز میشل رئیس شورای این اتحادیه در این سفر شان به انقذره یم خواهند پیشنهاد های
جامیع را به انقره ارائه کنند .ترکیه از جمله در رابطه با سیاست مهاجرت ،یک رشیک سفر مهم برای اتحادیه
اروئا شمرده یم شود.
موقف اویل
ً
اخیا روابط اتحادیه اروپا با ترکیه ،که نامزد کسب عضویت این اتحادیه است ،به ویژه به خاطر اختالف
روی استخراج گاز در رشق مدییانه ،تیه شده بود .اتحادیه اروپا به منظور حمایت از اعضای اش یونان و
رقیس ،در سال  ۲۰۱۹تحریم های را علیه ترکیه وضع کرد.
ارزیان مثبت از این واقعیت ارائه داد که انقره اکنون برای گفتگو
اما اجالس اتحادیه اروپا در پایان ماه مارچ
ر
روی مساله گاز و همچنی اختالفات روی رقیس که بی ترکیه و یونان تقسیم شده ،آماده است .همچنی
ترکیه تمایل اش را برای ادامه همکاری های گسیده ای اقتصادی و مایل ابراز داشته است.
اتحادیه گمرگ
برای ترکیه توافقنامه اتحادیه گمرگ که در سال  ۱۹۹۵با اتحادیه اروپا عقد شد ،یک عامل اصیل اقتصادی
است .کاالها از طریق مرزها بدون موانع و مالیه گمرگ یم توانند به اتحادیه اروپا صادر شوند .زغال سنگ،
ً
استثنان اند .اتحادیه اروپا قبال "مدرنیه کردن" توافقنامه گمرگ
فوالد و بیشی محصوالت کشاورزی ،موارد
ی
ی
را در سال  ،۲۰۱۶که توافقنامه پناهندگ با ترکیه نی در آن سال امضا شد ،پیشنهاد کرده بود .در آن زمان
ارزیان کرده بود .به دلیل
کمیسیون اتحادیه اروپا گسیش خدمات ،تدارکات عمویم و کشاورزی را مثبت
ر
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اوضاع سیایس داخیل ترکیه ،مذاکرات متوقف شد .اکنون پیشنهاد جدیدی برای گسیش قرارداد تجاری
وجود دارد.

چارلز میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا در جریان سخنرانی اش در اجالس سران حکومات و دول عضو این اتحادیه در بروکسل

میلیاردها یورو برای پناهجویان تازه وارد؟
ی
سوریان در این کشور ،پول بیشیی
پناهجوی
میلیون
۳،۷
به
رسیدگ
ترکیه از دیر زمان به این طرف برای
ی
ی
از اتحادیه اروپا یم خواهد .در توافقنامه پناهندگ سال  ۲۰۱۶به اردوغان شش میلیارد یورو وعده داده
شد .طبق گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا ،تاکنون  ۴،۱میلیارد یورو پرداخت شده است .اما پرداخت پول
ً
رهیان اتحادیه اروپا آماده اند تا به کمک های مایل شان
باقیمانده نی از قبل کامال برنامه ریزی شده است .ر
به ترکیه ادامه بدهند .اما کمیسیون اتحادیه اروپا اکنون باید یک طرح پیشنهادی را تهیه کند .هنوز هیچ رقم
یورون وجود ندارد .با این حال سال گذشته اتحادیه اروپا  ۵۳۵میلیون
مشخیص برای بسته چندین میلیارد
ی
یورو بیشی به ترکیه تعهد کرد تا برنامه های خایص در سال  ۲۰۲۱ادامه یابند.
تسهیالت سفر
همچنی در سال  ۲۰۱۶اتحادیه اروپا اعالم کرد که در نظر دارد برای اتباع ترکیه که یم خواهند به کشور
های عضو این اتحادیه سفر کنند ،دیگر ویزا رشط نباشد .اما مذاکرات خییل زود متوقف شد ،زیرا ترکیه از
تغیی قوانی گسیده ضد تروریزم خودداری کرد .اکنون اتحادیه اروپا مجددا یم خواهد با ارائه پیشنهاد
تسهیالت سفر ،ترکیه را رایص بسازد .با این حال شان حکومات و دول کشور های عضو این اتحادیه
نخست یم خواهند برریس کنند که "چگونه همکاری )(...در ارتباطات و تحرکات بی فردی تقویت شود".
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معامله با پیش رشط؟
انگال مرکل ،صدراعظم آلمان بعد از ختم اجالس شان اشاره کرد که هنوز هیچ چی فیصله نشده است .او
از یک "رویکرد دو مرحله ای" صحبت کرد .مرکل گفت اتحادیه اروپا اکنون "اولی قدم" را بریم دارد و
تصمیم های مشخیص را در ماه جون اتخاذ خواهد کرد .او گفت که در این امر"انکشاف وضعیت مناقشه
برانگی در رشق مدییانه" نقش باز یم کند .در واقع اتحادیه اروپا تهدید خود را برای تحریم های جدید در
نهان ،شان حکومات و دول عضو اتحادیه اروپا،
مناقشه روی مساله گاز حفظ کرده است .در اعالمیه ی
همچنی از تقاضای ممنوعیت حزب دموکراتیک خلق ها و خروج از کنوانسیون حمایت از زنان در برابر
خشونت در استانبول انتقاد کرده اند.
خواست اتحادیه اروپا برای پذیرش پناهجویان رد شده
ی
ی
در توافقنامه پناهندگ  ،۲۰۱۶ترکیه متعهد شد که در صورت رد درخواست پناهندگ پناهجویان ،آنها را
دوباره یم پذیرد .این توافق منجر به کاهش قابل توجیه رقم پناهجویان تازه وارد گردید .اما ترکیه در تابستان
سال گذشته پذیرش پناهجویان رد شده از یونان را به حالت تعلیق درآورد .پس از اجالس شان ،بروکسل
ً
از ترکیه خواست تا "فورا" اجرای این توافق را از ش بگید.

فهیم انوری امروز ( ۵اپریل) در مسابقات شنای روسیه دو رکورد جدید به نام خود ثبت کرد.
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بنفشه فییص ،مسئول ر
نرسات کمیته میل المپیک افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که فهیم انوری
شناگر افغان که حضورش در بازیهای المپیک توکیو به اساس کارت دعوت از سوی کمیته بیالملیل المپیک
پذیرفته شده است ،توانست در مسابقات میل شنای روسیه ۵۰ ،می مسافت در سبک پروانه در بیش از
 ۲۸ثانیه و  ۵۰می سینه را با زمان  ۳۲ثانیه رکورد بزند.
مسابقات میل شنا روسیه برای یک هفته ادامه خواهد داشت و قرار است انوری در  ۵۰می آزاد به تاری خ
 ۹اپریل رقابت کند.
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