
 ناديا شاداب دختر زيباروی ايرانی مدل شد
در سوئد مشهور شد " بچلر" ساله ايرانی که بدنبال شرکتش در برنامه مشهور تلويزيونی ٢۴ناديا شاداب دخترزيباروی 

اينک در يکی از آژانسهای مدل  سوئدی زيبايی ايرانی خود را بعنوان مدل به نمايش گذاشته و مورد توجه گسترده  قرار 
 .گرفته است

تصويری از يک دختر مدرن و مستقل ايرانی را بنمايش , بی اعتنايی به سنتهای خرافیو   یناديا شاداب  با بی پرواي 
او تساوی حقوق بين زن و مرد حتی در آزادی نشان دادن بدن را حق . گذاشته است که خود تصميم ميگيرد چکار کند

 .ای والدين بسيار محبوب استطبيعی زن ميداند  و در نزد ايرانيان و بويژه نسل جوان  درگير با خرافات و سختگيريه
  

در همين  سايت ميتوان با فشار دادن دکمه .  چاپ شده است"گرلز مديا"تصاوير ناديا در سايت آژانس سوئدی مدل يابی  
بعنوان " بچلر"برنامه  تناديا شاداب بيشترين تعداد  امتياز در ساي.  به ناديا شاداب و ديگر مدلها رای داد١٠های از يک تا 

ترين شرکت کننده  را به خود اختصاص داد که تعداد زيادی از آن آرای ايرانيان سوئد بود که از سايت بازديد کرده و محبوب
 .به هموطن خود رای دادند

در سوئد زندگی کرده  و حرفه اش مترجمی ) گوتنبرگ( در شهر مريوان است و در شهر يوتوبوری ١٩٨٠متولد سال  ا نادي
با , وابسته به زندگی , شوخ, خوشحال: "ديا خواسته شد خودش را توصيف کند اينگونه پاسخ دادهنگامی که از نا.  است

او در مصاحبه ".  عجولم و تقريبا هميشه دير سر قرارها ميرسم, استرس دارم, البته سحر خيز نيستم. مالحضه و بی ريا
,  ديدار دوستان, رقص, مسافرت" القه داری؟ به چه چيزايی ع: تلويزيونی اش به اين صورت به سوالها پاسخ گفته است

طوالنی ترين مدتی که با يک پسر ".  ماتيک و تلفن موبايل" توی کيف دستی خودت هميشه چی داری؟ ".  فيلم و موسيقی
هدفت در ". اطمينان و احترام به يکديگر"مهمترين عامل در يک رابطه چه چيزی است؟ ".   سال٢" بودی چه مدتی است؟ 

به چه چيزی بيش از هر چيز ".  دوقلو بدنيا بيارم و در رابطه با رسانه های گروهی کار کنم, ازدواج کنم" چيست؟ زندگی
, مهربان, خوش تيپ, قد بلند"مرد رويايی ات چگونه است؟  ". لبخند و حالت نگاهش" در نزد يک مرد توجه ميکنی؟ 

با يک شام رمانتيک شروع "القات با يک پسر چطور است؟  بهترين قرار م".  خوش برخورد و سخاوتمند است,  باهوش
به غروب آفتاب نگاه کنی و بعد وارد يک  جاکوزی بشی و بعد از آن هم کلی ماچ و , با يک موسيقی ماليم برقصی, کنی

هاش پسری که با" مسخره ترين خاطره ای که از اولين قرار مالقات با يک پسر داری کدام است؟ ".  بوسه و هم آغوشی
برای !".  اولين و آخرين باری شد که با او قرار گذاشتم. قرار مالقات داشتم  دماغش پايين آمده بود و کامال قابل ديدن بود

ميخوام مرد مورد عالقه خودم رو پيدا کنم و اينکه , چون مبارزه رو دوست دارم"شرکت کردی؟ " باچلور"چه در برنامه 
در سواحل  "مراسم عروسی رويايی ات چگونه است؟ ".  ر زندگی انسان اتفاق می افتدشرکت در چنين برنامه ای يک بار د

  : اطالعات بيشتر".  يکی از جزاير کارائيب با  گلهای رز سفيد  و موقع  غروب آفتاب
 "بچلر"شرکت ناديا شاداب  در برنامه تلويزيونی          تصاوير ناديا در آژانس مدل يابی سوئدی  
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