
Mohamed Aida: sziilés után bainoki cím
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Mohamed Aidának erőt ad' hogy Íérie és a gyerekei is szo-
rÍtanak neki. A vívónó célja a 2o16-os olimpia
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EüIDnpEsT - Bomba for_
mában van a szülés után
Mohamed Aida (38). A vi-
lágbajnokÍ ezüstérmes, Eu-
rópa-bajnok tőrvívó máju-
si szülése után, immár két
gyermek édesanyjaként tért
vissza a pástra. Nem is akár-
hogyan, hiszen a hét végén
me8nyerte a nők egyéni or-
szágos bajnokságát. ez új-
pestiek klasszisa a 36 tagú
mezőnyben végzett az élen,
a döntőben a terézvárosi Je-
szenszky Szilviát (32) verte
meglehetősen simán, 15-8-
r a. Ezzel pályafutása során
a tizedik egyéni ob_aranyér-
mét gyűjtötte be.

. Nag}ron örülök ennek a
sikernek' híszen új klubom
színeiben az első bajnoki cí_
mem szereztem meg. ráadá-
sul a legutóbbi egyéní ha-
zai elsőségem 2011-ben volt
- ünnepelt Mohamed Aida'
aki a csapattal ezüstérmps
lett. - Az pedig külön fel-
dobott, hogy a szeptembe-
ri visszatérésem óta először
éreztem úgy, olyan formá-
ban vagyok, mint a szülés
előtt voltam. Persze sokat
kelI még dolgoznom, hogy
megvalósítsam a terveimet.

Az anyukaként is sike-
res vívó nem á1l le, jövőre a
nemzetközi élmezőnyhöz

Szeretne csatlakozni, a táv_
lati cél pedig a kvalifikácíó
a riói olimpiára' Most azon-
banaz ünneplés ideje követ-
kezik.

_ A lányaim is örültek a
győzelmemnek. A nagyob-
bik. olívia. aki a csapatver-
senvre eljött szurkolni ne-
kem, a serlegemet szerez-
te meg. A kicsi. Leila pedig
az aran}rérmet kaparintot-
ta meg' és azonnal bele is
harapott. nem engedte ki a
kezéből egv pillanatra sem.
Ók is a sikerem részesei, hi-
szen erőt adnak nekem * tet-
te hozzá Mohamed.

Blikk-inÍormáció
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