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Conceiçaovol
cobrar menys a
l'Inter mentre
estigui lesionat,
Milà. El migcampista
'portuguès de l'Inter de
Milà Sergio Conceiçao va
tenir ahir un gest
inhabitual L'internacional
portuguès va demanar al
president, Massimo
Moratti, que li abaixi el sou
fins que estigui recuperat
d'una lesió Conceiçao,
exjugador del Lazio, no ha
pogut jugar gaires minuts
en l'actual campanya a
causa de diferents lesions,
entre altres, una fissura en
una costella «Sempre he
estat honest amb mi mateix
I espero que el president

Javi Moreno resol el Milan-Lazio
de Marco Simone (21') que va durant el primer temps i van
fer aparèixer novament el fan- empatar en l'últim minut, en
tasma del fracàs al Lazio. Però una acció que va culminar el
Un gol de Javi Moreno en l'úl- l'equip romà no va tenir res a defensa brasiler Caesar (45').
tim minut va donar la victòria veure amb el col·lectiu poruc
al Milan contra el Lazio en l'a- que va deambular durant el El Lazio va ser millor. El Lazio
nada dels quarts de final de la primer terç del campionat ita- no va merèixer la derrota a San
copa d'Itàlia, en l'últim partit lià. Els romans, que comencen Siro. Durant la segona part va
de l'eliminatòria. El conjunt a notar l'efecte dels canvis que jugar millor que el Milan, va ser
milanista es va avançar a la pri- ha introduït Zaccheroni, van més constant i el seu futbol va
mera part gràcies a una acció exhibir una capacitat notable tenir més substància, més inEL 9

MUà

tenció. En atac no va estar gens
afortunat —Poborski i Fiore
van rematar al pal— però no va
deixar ni un espai al centre del
camp. El Milan va patir molt
per fer circular la pilota i va
veure la porteria des de massa
distància. Però en el temps afegit (91') Javi Moreno va resoldre amb una rematada espectacular.

decideixi »/EL9

El Dinamo Zàgreb
reclama un milió
d'eurosa
Prosmecki
Zàgreb (Croada). El

migcampista'croat Robert
Prosmecki s'exposa a una
demanda d'un milio
d'euros (166 milions de
pessetes) per part del
Dinamo de Zàgreb El club
croat exigeix el pagament
d'un crèdit de l'any 1997 al
jugador, que encara no l'ha
tornat Prosmecki
considera que el crèdit era
el pagament dels seus
serveis (un tipus de sou) i
que, per tant, no deu res al
seu antic club L'exjugador
del Barca milita actualment
alPortsmouth,delaFirst ,
División anglesa /EL9

lordanescu
demana a Hagi
que l'ajudi en la
selecció romanesa
Bucarest. El seleccionador
romanès Anghel
lordanescu, que la setmana
vinent firmara per dos anys
amb la federació del seu
país, demanarà a Gica
Hagi, a qui substitueix en el
càrrec, que sigui el seu
ajudant lordanescu es va
.guanyar la condició de
coronel classificant
Romania per als quarts de
final del mundial dels Estats
Units delí 994, durant el
qual tema Hagi com a
estrella i amb qui mantenia
fortes diferències de
criten /EL9
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El terrat
Ja saps que també ens pots trobar cada dia a la Ràdio? Escolta'ns i veuràs.
A la primera Ràdio, ho escoltaràs tot.
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