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أكتوبر مما سينعكس سلبا على تدريبات الالعبين للتحضير لهذا / تشرين أول 16حتى 

 . اللقاء الودي األول من نوعه بين المنتخبين
 

وثمن أبوحلثم المواقف المشرفة التي وقفها الشعب الموريتاني عبر التاريخ إلى جانب 
الشعب الفلسطيني في نضاله ضد االحتالل الصهيوني، مشيدا بقرار رئيس الجمهورية 

 . محمد ولد عبد العزيز قطع عالقات بالده الدبلوماسية مع إسرائيل
 

وأوضح أن المباراة ستكون مباراة حب وود بين المنتخبين وسيتابعها الجمهور بروح 
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