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 -9تیم رویایی زیر  21س��اله های آلمان .تیمی که در س��ال  2009در رقابت های اروپایی درخش��ید.
بازیکنانی چون دژآگه ،مسعود اوزیل ،سامی خدیرا و مانوئل نویر را در این تیم مشاهده می کنید.

 -13تیم ولفس��بورگ فص��ل  2008-09را رویایی آغاز کرد و در طول فصل موفق ش��د  21پیروزی و 6
تساوی کسب کرده و  80بار دروازه رقبا را باز کند.

« -10خوش آمدی برادر» .رفاقت ژرومه بوآنگ و اش��کان تا به امروز ادامه پیدا کرده است .به طوری که
پس از بازگش��ت اشکان به ولفس��بورگ ،بوآتنگ این تصویر را در اینستاگرام خود گذاشت و با عبارت «
خوش آمدی برادر» بازگشت اشکان را خوش آمد گفت.

 -14اگر در تصویر قبل اش��کان را ندیدید ،حاال او را با جام قهرمان��ی بوندس لیگا ببینید .دژآگه آخرین
ایرانی بود که افتخار قهرمانی در بوندس لیگا را کس��ب می کرد .در فصلی که ولفس��بورگ با  69امتیاز،
بایرن  67امتیازی را پشت سر گذاشت.

 -11دیدار مقابل انگلس��تان در مرحله گروه��ی جام ملت های اروپا زیر  21س��ال( ،)2009در مرحله
گروهی دژآگه گل دوم آلمان را مقابل فنالند به ثمر رساند تا این تیم از گروه خود صعود کرده و سرانجام
با برتری مقابل انگلیس قهرمان مسابقات شود.

 -12رقاب��ت تیم های ولفس��بورگ و بوخوم و چ��دال دو بازیکن ایرانی .وحید هاش��میان برای دومین
دوره در زندگی خود برای بوخوم بازی می کرد و دژآگه هم از س��ال  2007راهی ولفسبورگ شده بود تا
درخشان ترین دوران ورزشی خود را در این تیم سپری کند.

 -15بازگشت به وطن .روز  10اسفند  1390است و اشکان سرانجام تصمیم گرفت تیم ملی بزرگساالن
ایران را همراهی کند .آخرین دیدار ایران در مرحله اول انتخابی جام جهانی  2014است و دژآگه می رود
که شروعی رویایی در تیم ملی داشته باشد.

 -16از ای��ن بهتر ممکن نبود؛ در اولین حمله ایران روی دروازه قطر وروی یک حرکت بی نقص از مهرداد
پوالدی ،توپ روی دروازه قطر ارس��ال شد و اشکان خود را به توپ رس��اند و با ضربه سر دروازه قطر را باز
کرد .اولین گل ملی او این گونه به ثمر رسید...
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