 -17ش��ادی پس از گل دژآگه .او این گونه اولین گل ملی خود را جشن گرفت .دقیقه  4است و ایران یک
بر صفر پیش می افتد اما  5دقیقه بعد بازی مساوی می شود.

 -18دقیقه  50مس��ابقه مقابل قطر؛ ضربه کاشته ای نصیب دژآگه ش��د و او پس از آن که متوجه خروج
دروازه بان قطر شد ،توپ را مستقیما به س��مت دروازه شلیک کرد .هیچ کس در بین راه مانعی در مسیر
ضربه اشکان ایجاد نکرد.

-19حلقه ش��ادی بازیکنان تیم ملی .محلی که دژآگه ضربه کاشته را به دست آورد ،نزدیک ترین مکان
ممکن به نیمکت ذخیره های ایران بود و به این ترتیب همه در جش��ن دومین گل دژآگه سهیم شدند .از
حقیقی دروازه بان ذخیره تا خسرو حیدری ،محمدرضا خلعتبری ،پژمان نوری و البته کادر فنی .روز 29
فوریه با وجود تساوی( )2-2ایران و قطر ،برای دژآگه روزی خاطره انگیز شد.

 -20آغاز نبرد مرگ و زندگی در تهران .ایران پس از باخت به لبنان ،حاال باید کره جنوبی را شکست دهد.
ترکیب اولیه ایران را در این بازی می بینیم .مسابقه ای که در آن ایران  10نفره شد اما روی پاس دژآگه و
گل نکونام کره جنوبی را( )0-1شکست داد.
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 -21مقدماتی جام ملت های آسیا( )2015و دیدار با لبنان .تیم ملی که در انتخابی جام جهانی از لبنان
با یک گل شکست خورده بود ،در استادیوم آزادی این تیم را با  5گل در هم کوبید 18 .بهمن  1391است
و دژآگه در شادی پس از گل رضا قوچان نژاد شرکت می کند .گوچی در این بازی اولین گلهای ملی خود
را به ثمر رساند.

 -22هرچق��در روزهای ابتدایی حضور در تیم ملی ایران برای دژآگه درخش��ان بود ،در رده باش��گاهی
ش��رایط متفاوت بود .اشکان در سال  2012راهی فولهام انگلیس ش��د .اشکان طی دو سال در  44بازی
تنها  6گل برای این تیم انگلیسی به ثمر رساند.

 -23مرد خانواده؛ اش��کان با دختری آلمانی -ایرانی ازدواج کرد و اندکی بعد صاحب فرزند ش��د .تصویر
اشکان و فرزند اولش را می بینیم.

 -24فرزندان دژآگه حاال دوتا ش��ده اند .دژآگه این تصویر را از فرزندانش در اینشتاگرام قرار داد و نوشت
که دلش برای آنها تنگ شده است.

