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 -25اولین بازی اش��کان برای االهلی .تیم فوتب��ال العربی قطر که در بدو ورود دژآگ��ه به این تیم برای
برپایی اردوی آماده سازی راهی آلمان شد ،در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم رگنسبورگ آلمان رفت
و موفق شد در نهایت با نتیجه  2بر یک به برتری برسد.

-29اش��کان در بازی با آرژانتین دو بار در آس��تانه گلزنی قرار گرفت .ضربه سر او توسط دروازه بان آلبی
سلس��ته از دهانه دروازه بیرون کش��یده ش��د و یک خطای پنالتی هم روی او گرفته نشد تا او در آرزوی
گلزنی در جام جهانی باقی بماند.

 -26حاصل سه سال حضور در العربی طی سالهای  2014تا  2017تنها  45بازی برای اشکان بود و  9گل
زده .بازیکن گران قیمت العربی در این تیم با جواد نکونام هم تیمی بود.

 -30در محاصره بازیکنان بوس��نی در آخرین دیدار ایران در جام جهانی .تونی س��ونیچ ،تینوسوشیچ و
میرالم پیانیچ در این صحنه دیده می ش��وند .اش��کان در تمام بازیهای ای��ران در جام جهانی در ترکیب
اصلی قرار داشت و آن گاه یکی از بازیکنان ایران در جام ملت های  2015بود.

 -27یک گل ملی دیگر برای اش��کان .دژآگه ب��ه دلیل مصدومیت بازیهای آخر ای��ران در انتخابی جام
جهانی را از دس��ت داد اما برای رقابت های انتخابی جام ملت ها به تیم ملی بازگش��ت و در برد( )0-3در
خانه تایلند گل اول ایران را به ثمر رساند .روز  24آبان  1392است.

 -28س��الن  12هزارنفری ورزشگاه آزادی و مراسم بدرقه ملی پوشان به سوی برزیل .دژآگه سرانجام به
آرزوی خود رسید و یکی از بازیکنان ایران در جام جهانی  2014شد.

 -31یک چهارم نهایی جام ملت های آس��یا و مصاف با یاس��رصفا کصیم و زرقام اسماعیل .در این بازی
هم ایران روی تصمیمی بحث برانگیز از س��وی داور  10نفره شد و به شکلی دراماتیک در ضربات پنالتی
شکست خورد تا دژآگه در رده ملی بزرگساالن بدون افتخار باقی بماند.

 -32پستی که جدیدا توسط اشکان در اینستاگرام گذاشته شده است .او یک بار دیگر به جمع گرگهای
ولفس��بورگ پیوسته است و باید دید آیا مشکالت او برای بازی در این تیم در ادامه فصل مرتفع می شود
یا خیر؟
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