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Cristian S�ghi a �cheiat socotelile cu O?elul ?i a p?r?sit oficial gruparea ro?-alb-albastr?. De?i
� aceast? var? a fost � aten?ia unor echipe din Italia, juc?torul � v�st? de 27 s-a �teles cu
forma?ia israelian? Maccabi Netanya, acolo unde � va avea coleg pe fostul c?pitan al
o?elarilor, Gabriel Giurgiu. Av�d � vedere faptul c? nu mai fusese pl?tit de oficialii O?elului de
mai bine de 5 luni, cel mai probabil S�ghi a renun?at la restan?ele salariale pentru a-?i putea
g?si un nou angajament.  </p>  <p style="text-align: justify;"><em>�Scopul meu personal este
de a ar?ta c? sunt un juc?tor de valoare ?i c? �i pot ajuta echipa. Vreau s? le demonstrez
persoanelor care au insistat pentru transferul meu � Israel c? au luat decizia corect?. Sper ca
fanii noii mele echipe s? fie m�dri de noi ?i s? ne �deplinim obiectivul de a termina � primele 5
locuri ale clasamentului�, </em>a declarat S�ghi pentru site-ul oficial al celor de la Maccabi
Netanya.</p>  <p style="text-align: justify;">Cristian S�ghi a fost unul dintre cei mai vechi
juc?tori ai O?elului, el sosind de la Politehnica Gala?i � urm? cu aproape 7 ani. A fost cump?rat
definitiv de la concitadina �Poli�, contra sumei de 300.000 de euro, devenind cel mai scump
transfer din istoria echipei noastre. G?l??eanul lansat � fotbal de regretatul antrenor Ioan Nicu
este funda? central, dar poate evolua ?i ca ap?r?tor lateral dreapta. A jucat de 168 ori pentru
echipa noastr? � toate competi?iile (peste 13.000 de minute), marc�d ?i 9 goluri, iar evolu?iile
bune � tricoul ro?-alb-albastru l-au propulsat la echipele na?ionale de tineret U21 ?i U23 ale
Rom�iei, pentru care a evoluat � 5 ocazii. S�ghi provine dintr-o familie de sportivi, mama sa
fiind profesoar? de atletism ?i educa?ie fizic?, � timp ce unchiul s?u este nimeni altul dec�
Ionel Chebac, care a evoluat pentru O?elul �tre anii 1990-1993.<br />Pentru a �?elege mai
u?or de ce suporterii � admir? devotamentul, trebuie precizat faptul c? fotbalistul a suferit nu
mai pu?in de trei como?ii cerebrale pe terenul de fotbal. Bravul g?l??ean, alintat �Kamikaze�
de c?tre fanii ro?-alb-alba?tri, pentru spiritul de sacrificiu ar?tat pe teren, a declarat c? nu s-a
pus niciun moment problema s? renun?e la fotbal. <br />La meciul cu num?rul 150 � Liga I ?i,
din p?cate, ultimul probabil � tricoul O?elului, g?l??eanul a fost decisiv � partida cu Viitorul
Constan?a. �tr-un moment � care echipa noastr? avea mari probleme � a se desf??ura pe
teren � fa?a forma?iei lui Gheorghe Hagi, funda?ul nostru, ca un veritabil kamikaze, a f?cut un
tackling de zile mari la mijlocul terenului, s-a ridicat ?i a plecat �tr-o curs? nebun? spre terenul
advers. A �?irat c�iva adversari � stil de mare atacant, fiind oprit doar prin fault de Mitrea.
Adversarul a �casat al doilea galben, iar oaspe?ii au r?mas � zece �ainte de pauz?. � acest
fel, a fost mai simplu ca repriza a doua ?i salvarea de la retrogradare s? fie un galop de
s?n?tate pentru O?elul care s-a impus cu 4-1, dup? 0-0 la pauz?. <br />� trecut, S�ghi a avut
o ofert? de la Dinamo, pe care a refuzat-o la momentul respectiv, declar�d c?: <em>�Pe mine
m? intereseaz? doar O?elul</em>�. Devenit campion cu gruparea ro?-alb-albastr?, cu mari
contribu?ii, S�ghi a ajuns s? fie nepl?tit cu lunile, de?i a r?mas unul dintre cei mai buni funda?i
centrali din Liga I.</p>  <div class="mcePaste" id="_mcePaste" style="left: -40px; top: -23px;
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