مهدی زارعی

اشکان آخرین ایرانی قهرمان بوندس لیگا

دژآگه؛ یک ایرانی در آلمان

کاپیتان کنونی تیم ملی ایران یک بار دیگر به فوتبال آلمان بازگشت تا پس از سالها مجددا شاهد حضور یک ایرانی در بوندس لیگا باشیم.
به همین بهانه در این شماره تصاویرمان را به اشکان اختصاص داده ایم...

 -1کاپیتانی آغش��ته به گل .آخرین دیدار تیم ملی ایران در س��ال  1395مقابل س��وریه در انتخابی جام
جهانی برگزار ش��د و در تساوی بدون گل دو تیم در باران ش��دید مالزی ،دژآگه بازوبند کاپیتانی را یک بار
دیگر به بازو بست.

 -2اندکی بعد ،اشکان با قراردادن این تصویر در اینستاگرام خود ،تیم بعدی اش را معرفی کرد .دژآگه پیش
تر دورانی درخشان را در ولفسبورگ آلمان سپری کرده بود و یک بار دیگر به خانه خود بازگشت.

-5تیپیمتفاوتازدژآگهدرهنگامبازیدرهرتا.اشکانازسال2004تا2004بهصورتهمزماندرتیمهای
دوم و اصلی این باشگاه بازی می کرد .دژآگه در تیم دوم هرتا در  56بازی  21گل به ثمر رساند و در تیم اصلی
نیز  26بار به میدان رفت و یک بار موفق به گلزنی شد.

 -6دژآگه در کنار مس��ود اوزیل .اش��کان طی س��الهای  2002تا  2003در تیم زیر  17سال آلمان بازی کرد
و در  10مسابقه  4گل برای ژرمن ها به ثمر رساند.

 -7طی سالهای  2002و  2004دژآگه در  4بازی برای تیم زیر  18ساله های آلمان  2بار موفق به گلزنی شد.
او را در میان تصویر در کنار برادران بوآتنگ می دیدیم .از این جمع بعدها جرومه ( س��مت چپ) برای آلمان
بازی کرد ،اشکان برای ایران و کوین پرینس( سمت راست) برای غنا!
 -3تصویری از دوران کودکی دژآگه .اش��کان متولد  5جوالی  14 (1986تیر  )1365در تهران اس��ت اما
فوتبال خود را از  13سالگی در آلمان آغاز کرد.

 -4این هم تیپی از دوران آغاز فوتبال اش��کان .دژآگه پس از یک فصل بازی در تیم تنیس بوروسیا برلین،
در سال  2000راهی تیم جوانان هرتابرلین شد.
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 -8اولین جنجال در زندگی ورزش��ی اشکان .در سال  2007امتناع اشکان دژاگه از سفر به اسرائیل به همراه
تیم ملی زیر  ۲۱سال آلمان ،بازتاب گستردهای در رسانههای کشور آلمان داشت .به طوری که روزنامه بیلد
آلمان خواهان اخراج اشکان شد .ولفگانگ شویبله ،وزیر کشور ،نیز از او به شدت انتقاد کرد.

