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DDOOPPAAGGEE::  SSEEPPTT  CCOOUURREEUURRSS  EESSPPAAGGNNOOLLSS  AAUU  CCEENNTTRREE  DD''UUNNEE  EENNQQUUEETTEE  

nnoouuvveelloobbss..ccoomm  --  77  oocctt..  22001100  
  
MMAADDRRIIDD  ((AAPP))  ——  SSeepptt  ccoouurreeuurrss  eessppaaggnnoollss  ffoonntt  ll''oobbjjeett  dd''uunnee  eennqquuêêttee  ppoouurr  ddooppaaggee,,  ddoonntt  ddeeuuxx  ssoonntt  pprroocchheess  dd''ééccooppeerr  
ddee  ssaannccttiioonnss  ppoouurr  rrééssuullttaatt  dd''aannaallyyssee  ssaanngguuiinnee  aannoorrmmaall,,  aa  ddééccllaarréé  jjeeuuddii  uunn  rreessppoonnssaabbllee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt..  
AAllbbeerrtt  SSoolleerr,,  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  ddeess  ssppoorrttss,,  aa  rreeffuusséé  ddee  ddéévvooiilleerr  lleess  nnoommss  ddeess  ccoouurreeuurrss  iimmpplliiqquuééss  mmaaiiss  aa  pprréécciisséé  qquuee  llee  
ttrriippllee  vvaaiinnqquueeuurr  dduu  TToouurr  ddee  FFrraannccee  AAllbbeerrttoo  CCoonnttaaddoorr  nnee  ffiigguurraaiitt  ppaass  ppaarrmmii  eeuuxx..  
IIll  aa  eexxpplliiqquuéé  qquuee  ll''eennqquuêêttee  ssuurr  lleess  ccaass  rréévvééllaanntt  ddeess  rrééssuullttaattss  aannoorrmmaauuxx  eenn  ééttaaiitt  àà  ssaa  ""pphhaassee  ffiinnaallee"",,  aajjoouuttaanntt  qquu''uunn  
ggrraanndd  ""ccoouupp""  ddeevvaaiitt  êêttrree  ffrraappppéé  ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee..  
AAllbbeerrtt  SSoolleerr  ss''eesstt  eexxpprriimméé  lloorrss  dd''uunnee  ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee  eenn  ccoommppaaggnniiee  dduu  sseeccrrééttaaiirree  dd''EEttaatt  cchhaarrggéé  ddeess  SSppoorrttss  JJaaiimmee  
LLiissssaavveettzzkkyy,,  eett  dduu  ddiirreecctteeuurr  ddee  ll''aaggeennccee  eessppaaggnnoollee  aannttiiddooppaaggee  JJaavviieerr  MMaarrttiinn  ddeell  BBuurrggoo..  
CCoonnttaaddoorr  aa  ééttéé  ssuussppeenndduu  àà  ttiittrree  pprroovviissooiirree  ppaarr  ll''UUnniioonn  ccyycclliissttee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ((UUCCII))  llee  2299  sseepptteemmbbrree  aapprrèèss  llaa  
ddééccoouuvveerrttee  ddee  ttrraacceess  dd''uunnee  ssuubbssttaannccee  iinntteerrddiittee,,  llee  cclleennbbuuttéérrooll,,  ddaannss  sseess  uurriinneess  àà  ll''ooccccaassiioonn  dd''uunn  ccoonnttrrôôllee  aannttiiddooppaaggee  
eeffffeeccttuuéé  ppeennddaanntt  llaa  ddeerrnniièèrree  ééddiittiioonn  ddee  llaa  GGrraannddee  bboouuccllee..  
  
  
  

LL''EESSPPAAGGNNEE  RREEDDUUIITT  SSOONN  BBUUDDGGEETT  DDEE  LLUUTTTTEE  AANNTTII--DDOOPPAAGGEE  

LLee  MMoonnddee  --  77  oocctt..  22001100  
  
DDeess  ttrraacceess  ddee  cclleennbbuuttéérrooll  oonntt  ééttéé  ttrroouuvvééeess  ddaannss  lleess  uurriinneess  dd''AAllbbeerrttoo  CCoonnttaaddoorr  lloorrss  dduu  ddeerrnniieerr  TToouurr  ddee  FFrraannccee..    
CCoommmmee  ssii  ll''aaffffaaiirree  CCoonnaattddoorr  nn''eexxiissttaaiitt  ppaass,,  ll''EEssppaaggnnee  aa  ddéécciiddéé  ddee  rréédduuiirree  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee  
ddaannss  llee  ccaaddrree  dd''uunn  ppllaann  ddee  mmeessuurreess  bbuuddggééttaaiirreess  dd''aauussttéérriittéé..  LLee  sseeccrrééttaaiirree  dd''EEttaatt  aauuxx  ssppoorrttss,,  JJaaiimmee  LLiissssaavveettsskkyy,,  aa  
aannnnoonnccéé  jjeeuuddii  qquuee  llee  bbuuddggeett  ddee  ll''AAggeennccee  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee  ((AAEEAA))  sseerraa  rréédduuiitt  ddee  22,,77  %%  eett  cceelluuii  dduu  CCoonnsseeiill  
nnaattiioonnaall  ddeess  ssppoorrttss  ddee  88  %%,,  ccee  qquuii  rreepprréésseennttee  uunnee  ééccoonnoommiiee  ddee  1144,,55  mmiilllliioonnss  dd''eeuurrooss..  
IIll  yy  aa  qquueellqquueess  jjoouurrss,,  ddeess  ttrraacceess  ddee  cclleennbbuuttéérrooll,,  ssuubbssttaannccee  pprroohhiibbééee  ppaarr  ll''UUnniioonn  ccyycclliissttee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ((UUCCII)),,  aavvaaiieenntt  
ééttéé  rreettrroouuvvééeess  ddaannss  lleess  uurriinneess  dduu  ttrriippllee  vvaaiinnqquueeuurr  dduu  TToouurr  ddee  FFrraannccee,,  AAllbbeerrttoo  CCoonnttaaddoorr..  DDeeppuuiiss,,  ttrrooiiss  aauuttrreess  ccaass  ddee  
ccyycclliisstteess  eessppaaggnnoollss  ccoonnttrrôôllééss  ppoossiittiiffss  oonntt  ééttéé  aannnnoonnccééss  ::  EEzzeeqquuiieell  MMoossqquueerraa,,  ddeeuuxxiièèmmee  ddee  llaa  VVuueellttaa,,  DDaavviidd  GGaarrcciiaa  DDaa  
PPeennaa  eett  MMaarrggaarriittaa  FFuullllaannaa,,  mmééddaaiillllééee  ddee  bbrroonnzzee  ddee  VVTTTT  aauuxx  JJeeuuxx  oollyymmppiiqquueess  ddee  SSyyddnneeyy  eett  ttrriippllee  cchhaammppiioonnnnee  dduu  
mmoonnddee  ddee  VVTTTT  ccrroossss--ccoouunnttrryy..  
  
""LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  DDOOIITT  RREECCOONNNNAAÎÎTTRREE  QQUU''IILL  YY  AA  UUNN  PPRROOBBLLÈÈMMEE""  
LLee  PPaarrttii  ppooppuullaaiirree  dd''ooppppoossiittiioonn  ss''eesstt  iinnddiiggnnéé  ddee  llaa  rréédduuccttiioonn  dduu  bbuuddggeett  ddee  ll''AAEEAA  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssoocciiaalliissttee  ddee  JJoosséé  
LLuuiiss  ZZaappaatteerroo..  ""DDaannss  qquueell  ééttaatt  cceellaa  vvaa--tt--iill  llaaiisssseerr  llee  ccoommbbaatt  ddee  ll''EEssppaaggnnee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee  aauu  mmoommeenntt  ooùù  llee  pprrééssiiddeenntt  
ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  ccyycclliissttee  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  PPaatt  MMccQQuuaaiidd,,  llee  mmeett  eenn  ddoouuttee  ??"",,  aa  ddééccllaarréé  uunn  ddee  sseess  ddééppuuttééss,,  MMaannuueell  
DDoommiinngguueezz,,  aauu  qquuoottiiddiieenn  ssppoorrttiiff  MMaarrccaa..  
""LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  [[eessppaaggnnooll]]  ddooiitt  aavvaanntt  ttoouutt  rreeccoonnnnaaiittrree  qquu''iill  yy  aa  uunn  pprroobbllèèmmee"",,  aavvaaiitt  eessttiimméé  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll''UUCCII,,  llee  
22  ooccttoobbrree..  ""UUnn  ggrraanndd  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  nnooss  ccaass  ddee  ddooppaaggee  vviieenntt  dd''EEssppaaggnnee  eett  iill  nnee  sseemmbbllee  ppaass  yy  aavvooiirr,,  ppoouurr  ll''iinnssttaanntt,,  ddee  
vvoolloonnttéé  ddee  ss''aattttaaqquueerr  aauu  pprroobbllèèmmee..  CCeellaa  ddooiitt  vveenniirr  dd''eenn  hhaauutt,,  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt"",,  aavvaaiitt--iill  pprréécciisséé..  
  
  
  

PPRROOAA  --  SSTTRRAASSBBOOUURRGG::  LLEE  DDEEPPAARRTT  DDEE  PPRROOWWEELLLL  LLIIEE  AA  UUNN  CCOONNTTRROOLLEE  PPOOSSIITTIIFF  ((AAVVOOCCAATT))    

LLee  PPaarriissiieenn  --  88  oocctt..  22001100  
  
LLee  ddééppaarrtt  ddee  ll''aaiilliieerr  aamméérriiccaaiinn  LLaaQQuuaann  PPrroowweellll  ddee  SSttrraassbboouurrgg  eesstt  lliiéé  àà  uunn  ccoonnttrrôôllee  ppoossiittiiff  aauu  ccaannnnaabbiiss,,  aa  aannnnoonnccéé  
vveennddrreeddii  ll''aavvooccaatt  dduu  jjoouueeuurr,,  ddéénnoonnççaanntt  uunnee  ttaaccttiiqquuee  dduu  cclluubb  ddee  bbaasskkeett--bbaallll  ppoouurr  ssee  ssééppaarreerr  dd''uunn  jjoouueeuurr  àà  mmooiinnddrreess  
ffrraaiiss..  
LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  SSIIGG,,  MMaarrttiiaall  BBeelllloonn,,  aavvaaiitt  aannnnoonnccéé  lluunnddii  llaa  ddéémmiissssiioonn  dduu  jjoouueeuurr  eenn  rraaiissoonn  ddee  pprroobbllèèmmeess  ffaammiilliiaauuxx..  
UUnnee  vveerrssiioonn  ccoonnttrreeddiittee  ppaarr  LLeess  DDeerrnniièèrreess  NNoouuvveelllleess  dd''AAllssaaccee  vveennddrreeddii..  SSeelloonn  llee  qquuoottiiddiieenn,,  PPrroowweellll,,  ââggéé  ddee  2255  aannss,,  aa  
ééttéé  ccoonnttrrôôlléé  ppoossiittiiff  àà  qquuaattrree  ccoonnttrrôôlleess  aannttiiddooppaaggee  eenn  cciinnqq  sseemmaaiinneess,,  uunnee  ""ppeettiittee  ffaaiibblleessssee""  qquuii  ""lluuii  aa  ccooûûttéé  ssaa  ppllaaccee""..  
MMee  XXaavviieerr  LLee  CCeerrff,,  aavvooccaatt  dduu  jjoouueeuurr,,  aa  ccoonnffiirrmméé  qquuee  llaa  ddééccoouuvveerrttee  ddee  ccaannnnaabbiiss  ddaannss  lleess  uurriinneess  ddee  ssoonn  cclliieenntt  ééttaaiitt  àà  
ll''oorriiggiinnee  dduu  ddééppaarrtt..  MMaaiiss  iill  aa  ddéémmeennttii  llee  nnoommbbrree  eett  llaa  nnaattuurree  ddeess  eexxaammeennss..  
SSeelloonn  ll''aavvooccaatt,,  LLaaQQuuaann  PPrroowweellll  ss''eesstt  pplliiéé  àà  ddeeuuxx  aannaallyysseess  dd''uurriinnee  ddeeppuuiiss  ssoonn  aarrrriivvééee  àà  llaa  SSIIGG  eenn  aaooûûtt..  AApprrèèss  llaa  
pprreemmiièèrree,,  iill  aa  rreeccoonnnnuu  aavvooiirr  ffuumméé  dduu  ccaannnnaabbiiss  ppeennddaanntt  sseess  vvaaccaanncceess  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss  eett  aa  aacccceeppttéé  ddee  ppaayyeerr  uunnee  
ppéénnaalliittéé  aauu  cclluubb  ddee  1100..000000  ddoollllaarrss..  ""NNoouuss  ssoommmmeess  ddaannss  uunnee  ccoonnssoommmmaattiioonn  ddee  ccaannnnaabbiiss  ppeennddaanntt  llaa  ppéérriiooddee  eessttiivvaallee,,  iill  
nnee  ss''aaggiitt  ppaass  ddee  ddooppaaggee"",,  aa  ssoouulliiggnnéé  MMee  LLee  CCeerrff..  
SSeelloonn  ll''aavvooccaatt,,  lleess  rrééssuullttaattss  dduu  sseeccoonndd  tteesstt  nnee  ssaauurraaiieenntt  êêttrree  ssiiggnniiffiiccaattiiffss::  ssii  uunnee  ttrraaccee  ddee  ccaannnnaabbiiss  aa  ééttéé  ddééccoouuvveerrttee,,  
eellllee  nnee  ppeeuutt  êêttrree  qquuee  ""rrééssiidduueellllee""  eett  nnee  ""ssaauurraaiitt,,  ssii  eellllee  ééttaaiitt  aavvéérrééee,,  eenn  aauuccuunn  ccaass  rréévvéélleerr  uunnee  nnoouuvveellllee  pprriissee;;  ppaass  
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ddaavvaannttaaggee  uunnee  qquueellccoonnqquuee  aaddddiiccttiioonn"",,  aa--tt--iill  eexxpplliiqquuéé..  
PPoouurr  MMee  LLee  CCeerrff,,  llee  ddééppaarrtt  ddee  PPrroowweellll,,  qquuii  ss''ééttaaiitt  ddiissttiinngguuéé  lloorrss  ddeess  mmaattcchheess  dd''aavvaanntt--ssaaiissoonn,,  aa  ppeerrmmiiss  àà  llaa  SSIIGG  ddee  
lliibbéérreerr  ddee  llaa  mmaassssee  ssaallaarriiaallee  aapprrèèss  ll''aarrrriivvééee  dduu  DDoommiinniiccaaiinn  RRiiccaarrddoo  GGrreeeerr,,  llee  mmeeiilllleeuurr  jjoouueeuurr  ééttrraannggeerr  ddee  PPrrooAA  llaa  ssaaiissoonn  
ppaassssééee  aavveecc  NNaannccyy..  
""JJee  ssuuiiss  ttrrèèss  hheeuurreeuuxx  qquuee  RRiiccaarrddoo  GGrreeeerr  rreevviieennnnee  eenn  FFrraannccee  eett  àà  SSttrraassbboouurrgg,,  mmaaiiss  cceellaa  nnee  ddooiitt  ppaass  ssee  ffaaiirree  aauu  
ddééttrriimmeenntt  ddee  mmoonn  cclliieenntt,,  eett  ppaass  aavveecc  cceess  mméétthhooddeess--llàà"",,  aa  aaffffiirrmméé  MMee  LLee  CCeerrff..  
CCoonnttaaccttéé  ppaarr  ll''AAFFPP,,  llee  cclluubb  nn''aa  ppaass  ssoouuhhaaiittéé  ss''eexxpprriimmeerr..  
  
  
  

CCOONNTTRROOLLEE  PPOOSSIITTIIFF  CCOONNFFIIRRMMEE  PPOOUURR  CCEERREECCEEDDAA  

LL''EEqquuiippee..ffrr  --  88  oocctt..  22001100  
  
UUnnee  ccoonnttrree--eexxppeerrttiissee  aa  ccoonnffiirrmméé  qquuee  llee  ddééffeennsseeuurr  iinntteerrnnaattiioonnaall  dduu  CChhiillii  RRoobbeerrttoo  CCeerreecceeddaa  aavvaaiitt  ééttéé  ccoonnttrrôôlléé  ppoossiittiiff  àà  
llaa  ccooccaaïïnnee,,  aa  aannnnoonnccéé  ssoonn  cclluubb  ddee  CCoolloo  CCoolloo,,  vveennddrreeddii..  LLee  jjoouueeuurr,,  aaccttuueelllleemmeenntt  eenn  ttoouurrnnééee  aavveecc  llaa  sséélleeccttiioonn  cchhiilliieennnnee  
ddaannss  llee  ggoollffee  ppeerrssiiqquuee,,  aavvaaiitt  ssuubbii  uunn  ccoonnttrrôôllee  aannttii--ddooppaaggee  llee  1177  aaooûûtt  àà  ll''iissssuuee  dd''uunn  mmaattcchh  ccoonnttrree  llee  cclluubb  bboolliivviieenn  
dd''UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  SSuuccrree  eenn  CCooppaa  SSuuddaammeerriiccaannaa,,  ll''ééqquuiivvaalleenntt  ssuuddaamméérriiccaaiinn  ddee  llaa  LLiigguuee  EEuurrooppaa..  LLaa  ccoonnttrree--eexxppeerrttiissee  
eeffffeeccttuuééee  ssuurr  ll''éécchhaannttiilllloonn  BB  aa  ccoonnffiirrmméé  lleess  ccoonncclluussiioonnss  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  aannaallyyssee..  LL''aaffffaaiirree  eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  eennttrree  lleess  mmaaiinnss  
ddee  llaa  ffééddéérraattiioonn  cchhiilliieennnnee..RRoobbeerrttoo  CCeerreecceeddaa,,  qquuii  aauurraa  2266  aannss  ddiimmaanncchhee,,  rriissqquuee  ddeeuuxx  aannss  ddee  ssuussppeennssiioonn..  
  
  
  

DDEEUUXX  SSUUIISSSSEESS  SSUUSSPPEENNDDUUSS  PPOOUURR  DDOOPPAAGGEE  

2200  mmiinnuutteess..cchh  --  1111  oocctt..  22001100  
  
LLaa  cchhaammbbrree  ddiisscciipplliinnaaiirree  ppoouurr  lleess  ccaass  ddee  ddooppaaggee  ddee  SSwwiissss  OOllyymmppiicc  aannnnoonnccee  aavvooiirr  ssaannccttiioonnnnéé  ddeeuuxx  aatthhllèètteess..  
DDeeuuxx  ssppoorrttiiffss  ssuuiisssseess  oonntt  ééttéé  rreeccoonnnnuuss  ccoouuppaabblleess  ddee  ddooppaaggee..  ((pphhoottoo::  KKeeyyssttoonnee))  
LLee  ffoonnddeeuurr  ddee  3377  aannss  BBrruunnoo  BBrriicckkeerr  eesstt  ssuussppeenndduu  uunn  aann  ppoouurr  uussaaggee  ddee  mméétthhyyllpphhéénniiddaattee,,  aalloorrss  qquuee  llee  kkaarraatteekkaa  MMaarrkkuuss  
WWüütthhrriicchh  eesstt  ssuussppeenndduu  ddeeuuxx  aannss  ppoouurr  aavvooiirr  rreeffuusséé  uunn  ccoonnttrrôôllee  aavvaanntt  dd''êêttrree  ccoonnttrrôôlléé  ppoossiittiiff  aauu  ccaannnnaabbiiss..  
  
  
  

CCOOMMMMOONNWWEEAALLTTHH  ::  UUNNEE  MMEEDDAAIILLLLEEEE  DD''OORR  TTEESSTTEE  PPOOSSIITTIIFF  

CCKKAACC  SSppoorrttss  --  1111  oocctt..  22001100    
  
((CCKKAACC  SSppoorrttss))--  MMééddaaiillllééee  dd''oorr  àà  llaa  pprreessttiiggiieeuussee  ccoouurrssee  ddee  110000  mmèèttrreess  aauuxx  JJeeuuxx  dduu  CCoommmmoonnwweeaalltthh,,  llaa  NNiiggéérriieennnnee  
DDaammoollaa  OOssaayyeemmii  aa  éécchhoouuéé  àà  uunn  tteesstt  aannttiiddooppaaggee..  
LLee  ccoommiittéé  oorrggaanniissaatteeuurr  ddeess  JJeeuuxx  aa  ccoonnffiirrmméé  qquu''OOssaayyeemmii  aavvaaiitt  ddeemmaannddéé  qquuee  ssoonn  éécchhaannttiilllloonn  BB  ssooiitt  tteessttéé..  UUnnee  ddéécciissiioonn  
sseerraa  rreenndduuee  lluunnddii  àà  cceett  eeffffeett..    
LL''aatthhllèèttee  ddee  2244  aannss  aa  ééttéé  ddééccllaarrééee  cchhaammppiioonnnnee  jjeeuuddii  ddeerrnniieerr  aapprrèèss  llaa  ddiissqquuaalliiffiiccaattiioonn  ccoonnttrroovveerrssééee  ddee  ll''AAuussttrraalliieennnnee  
SSaallllyy  PPeeaarrssoonn  ppoouurr  ffaauuxx  ddééppaarrtt..    
IIll  ss''aaggiitt  dduu  pprreemmiieerr  tteesstt  nnééggaattiiff  lloorrss  ddeess  JJeeuuxx  ddee  NNeeww  DDeellhhii..    
DDeess  ttrraacceess  ddee  mmeetthhyyllhheexxaannaammiinnee,,  uunnee  ssuubbssttaannccee  rréécceemmmmeenntt  aajjoouuttééee  àà  llaa  lliissttee  ddeess  pprroodduuiittss  iinntteerrddiittss,,  oonntt  ééttéé  
rreettrroouuvvééeess  ddaannss  ssoonn  éécchhaannttiilllloonn  ssaanngguuiinn..  
SSii  llee  ccaass  ddee  ddooppaaggee  eesstt  ccoonnffiirrmméé,,  ccNNaattaasshhaa  MMaayyeerrss  ddee  SSaaiinntt--VViinncceenntt  eett  lleess  GGrreennaaddiinneess,,  qquuii  aavvaaiitt  oorriiggiinnaalleemmeenntt  
tteerrmmiinnéé  ttrrooiissiièèmmee  lloorrss  ddee  llaa  ccoouurrssee,,  rreecceevvrraa  llaa  mmééddaaiillllee  dd''oorr..  IIll  ss''aaggiirraa  ddee  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  mmééddaaiillllee  dd''oorr  ddaannss  ll''hhiissttooiirree  dduu  
ppaayyss  aauuxx  JJeeuuxx  dduu  CCoommmmoonnwweeaalltthh..  
  
  
  

CCOOLLOO  SSUUSSPPEENNDDUU  UUNN  AANN  PPOOUURR  DDUU  CCLLEENNBBUUTTEERROOLL  DDAANNSS  DDEE  LLAA  VVIIAANNDDEE  

RRTTBBFF  --  1111  oocctt..  22001100  
  
LLee  ccoouurreeuurr  ccyycclliissttee  iittaalliieenn  AAlleessssaannddrroo  CCoolloo  ((IISSDD--NNeerrii))  aa  ééttéé  ssuussppeenndduu  uunn  aann  ppoouurr  ddooppaaggee  ppaarr  llee  ccoommiittéé  aannttiiddooppaaggee  
iittaalliieenn  dduu  CCOONNII..    
IIll  aavvaaiitt  ééttéé  ccoonnttrrôôlléé  ppoossiittiiff  ffiinn  aavvrriill  aauu  cclleennbbuuttéérrooll  lloorrss  dduu  TToouurr  dduu  MMeexxiiqquuee..  LLaa  dduurrééee  ddee  ssuussppeennssiioonn  nnoorrmmaallee  lloorrss  
dd''uunnee  pprreemmiièèrree  iinnffrraaccttiioonn  eesstt  ddee  ddeeuuxx  aannss..  CCoolloo  aa  vvuu  ssaa  ppeeiinnee  rréédduuiittee  ppaarrccee  qquuee  llee  CCOONNII  aa  aacccceeppttéé  ll''eexxpplliiccaattiioonn  qquuee  
ssoonn  ccoonnttrrôôllee  eesstt  llee  rrééssuullttaatt  ddee  ll''aabbssoorrppttiioonn  dd''uunnee  vviiaannddee  ccoonnttaammiinnééee..  IIll  eesstt  ssuussppeenndduu  jjuussqquu''aauu  2200  mmaaii  22001111..  
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LLee  llaauurrééaatt  dduu  TToouurr  ddee  FFrraannccee  22001100  AAllbbeerrttoo  CCoonnttaaddoorr,,  ppoossiittiiff  llee  2211  jjuuiilllleett  aauu  cclleennbbuuttéérrooll,,  aa  aauussssii  aaffffiirrmméé  qquuee  cc''eesstt  eenn  
rraaiissoonn  dd''uunnee  vviiaannddee  ccoonnttaammiinnééee  qquu''iill  aa  ééttéé  ppoossiittiiff..    
LLaa  ssuussppeennssiioonn  ddee  CCoolloo  ppoouurrrraaiitt  aavvooiirr  ddeess  iimmpplliiccaattiioonnss  eett  jjoouueerr  uunn  rrôôllee  ddee  jjuurriisspprruuddeennccee  ddaannss  ll''aaffffaaiirree  CCoonnttaaddoorr..  PPoouurr  llaa  
pprreemmiièèrree  ffooiiss,,  uunnee  iinnssttaannccee  aa  aacccceeppttéé  ll''eexxpplliiccaattiioonn  qquuee  ddee  llaa  vviiaannddee  ccoonnttaammiinnééee  ppoouuvvaaiitt  êêttrree  àà  ll''oorriiggiinnee  dd''uunn  ccoonnttrrôôllee  
ppoossiittiiff..  EEnnssuuiittee,,  bbiieenn  qquuee  cceess  iinnssttaanncceess  oonntt  ccrruu  llee  ccoouurreeuurr  eett  aacccceeppttéé  llee  pprriinncciippee  qquu''iill  nn''aavvaaiitt  ppaass  cchheerrcchhéé  àà  ssee  ddooppeerr  
mmaaiiss  qquu''iill  ll''aa  ééttéé  dd''uunnee  cceerrttaaiinnee  mmaanniièèrree  àà  ssoonn  iinnssuu,,  iill  aa  qquuaanndd  mmêêmmee  ééttéé  ssuussppeenndduu..  LLee  pprriinncciippee  qquuee  ttoouutt  ssppoorrttiiff  eesstt  
rreessppoonnssaabbllee  ddee  ccee  qquu''iill  aabbssoorrbbee  aa  pprréévvaalluu..  
  
  
  

DDEEUUXXIIEEMMEE  CCAASS  DDEE  DDOOPPAAGGEE  AAUUXX  JJEEUUXX  DDUU  CCOOMMMMOONNWWEEAALLTTHH  

CCKKAACC  SSppoorrttss  --  1122  oocctt..  22001100  
  
LL''oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  JJeeuuxx  dduu  CCoommmmoonnwweeaalltthh,,  eenn  IInnddee,,  aa  aannnnoonnccéé  uunn  ddeeuuxxiièèmmee  ccaass  ddee  ddooppaaggee  eenn  ddeeuuxx  jjoouurrss  iimmpplliiqquuaanntt  
eennccoorree  uunnee  ffooiiss  uunn  ccoouurreeuurr  nniiggéérriiaann..  
SSaammuueell  OOkkoonn,,  qquuii  aa  tteerrmmiinnéé  ssiixxiièèmmee  aauu  111100  mmèèttrreess  hhaaiieess  vveennddrreeddii,,  aa  ééttéé  tteessttéé  ppoossiittiiff  ppoouurr  uunn  ssttiimmuullaanntt  iinntteerrddiitt,,  llee  
mmeetthhyyllhheexxaanneeaammiinnee..  
CC''eesstt  llaa  mmêêmmee  ssuubbssttaannccee  qquuii  aavvaaiitt  ééttéé  ttrroouuvvééee  cchheezz  llaa  ggaaggnnaannttee  dduu  110000  mmèèttrreess  fféémmiinniinn,,  llaa  NNiiggéérriiaannee  OOssaayyoommii  
OOlluuddaammoollaa,,  llaa  sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree..  
LLaa  ssuubbssttaannccee  aavvaaiitt  aauussssii  ééttéé  ddéétteeccttééee  cchheezz  uunnee  ddoouuzzaaiinnee  dd''aatthhllèètteess  iinnddiieennss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniieerrss  mmooiiss..  
LL''AAggeennccee  mmoonnddiiaallee  aannttiiddooppaaggee  aa  rréécceemmmmeenntt  aassssoouuppllii  llaa  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  dduu  mmeetthhyyllhheexxaanneeaammiinnee,,  mmaaiiss  eellllee  nnee  sseerraa  eenn  
vviigguueeuurr  qquu''eenn  22001111..  
  
  
  

MMAATTSSCCHHIINNEERR  RREEVVEELLEE  SSEESS  PPRRAATTIIQQUUEESS  DDOOPPAANNTTEESS  PPAARR  AALLEEXXAANNDDRREE  PPHHIILLIIPPPPOONN    

VVeelloocchhrroonnoo  --  1122  oocctt..  22001100    
  
LL’’aanncciieenn  mmaannaaggeerr  ddee  BBeerrnnhhaarrdd  KKoohhll,,  SStteeffaann  MMaattsscchhiinneerr,,  ddeerrnniièèrreemmeenntt  ccoonnddaammnnéé  àà  1155  mmooiiss  ddee  pprriissoonn  ddoonntt  uunn  ffeerrmmee,,  
aa  lliivvrréé  ddeess  rréévvééllaattiioonnss  aauu  NNeeww  YYoorrkk  DDaaiillyy  NNeewwss..  LL’’AAuuttrriicchhiieenn  aaffffiirrmmee  nnee  rriieenn  rreeggrreetttteerr  ::  ««  JJee  nn’’aaii  mmiiss  llaa  vviiee  ddee  
ppeerrssoonnnnee  eenn  ddaannggeerr  »»..  IIll  eexxpplliiqquuee  ccoommmmeenntt  ffoonnccttiioonnnnaaiitt  llee  ddooppaaggee  ssaanngguuiinn,,  éévvooqquuaanntt  ddeess  ssaacchheettss  ppaass  pplluuss  ggrraannddss  
qquu’’uunn  ttuubbee  ddee  ddeennttiiffrriiccee  ::  ««  PPaass  bbeeaauuccoouupp  ddee  ssaanngg,,  mmaaiiss  cceellaa  ddoonnnnaaiitt  uunn  bboonn  ccoouupp  ddee  bboooosstt  »»..  LL’’eeffffeett  ??  SSeelloonn  lluuii,,  cc’’eesstt  
1100%%  ddee  ggaaggnnéé  ddaannss  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee..  CCee  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  ssaannss  ssaaccrriiffiicceess  ::  ««  LLee  pprreemmiieerr  jjoouurr,,  lleess  ccoouurreeuurrss  nnee  ssee  sseenntteenntt  
ppaass  ttrrèèss  bbiieenn..  CC’’eesstt  ccoommppaarraabbllee  àà  ddee  ll’’eennttrraaîînneemmeenntt  eenn  aallttiittuuddee..  PPeennddaanntt  ddeeuuxx  jjoouurrss,,  vvoouuss  vvoouuss  sseenntteezz  ttrrèèss  mmaall,,  ppuuiiss  
ll’’eeffffeett  aarrrriivvee  »»..  
SSoonn  aavviiss  ssuurr  llee  ccaass  CCoonnttaaddoorr  ??  ««  LLee  cclleennbbuutteerrooll  eesstt  aasssseezz  ccoommmmuunn  ddaannss  llee  mmoonnddee  dduu  ccyycclliissmmee..  SSoonn  uussaaggee  eesstt  
ggéénnéérraalleemmeenntt  oorraall,,  àà  ffrrééqquueenncceess  ttrrèèss  rrééppééttiittiivveess..  »»  SStteeffaann  MMaattsscchhiinneerr  eessttiimmee  qquuee  ddee  ppeettiitteess  ddoosseess  aaiiddeenntt  àà  mmiieeuuxx  
rreessppiirreerr..  IIll  eenntteenndd  rréévvéélleerr  ttoouutt  ssoonn  ssaavvooiirr  eenn  llaa  mmaattiièèrree  eenn  ééccrriivvaanntt  uunn  lliivvrree  àà  ssoorrttiirr  ppoouurr  jjaannvviieerr  22001111……  
  
  
  

DDOOPPAAGGEE::  UUNN  TTRROOIISSIIEEMMEE  CCAASS  AAUUXX  JJEEUUXX  DDUU  CCOOMMMMOONNWWEEAALLTTHH  

nnoouuvveelloobbss..ccoomm  --  1133  oocctt..  22001100  
  
NNEEWW  DDEELLHHII  ((RReeuutteerrss))  --  LLaa  mmaarrcchheeuussee  iinnddiieennnnee  RRaannii  YYaaddaavv  aa  ééttéé  tteessttééee  ppoossiittiivvee  àà  uunn  ssttéérrooïïddee  aannaabboolliissaanntt  eett  aa  ééttéé  
pprroovviissooiirreemmeenntt  ssuussppeenndduuee  ddeess  JJeeuuxx  dduu  CCoommmmoonnwweeaalltthh,,  aa  aannnnoonnccéé  mmeerrccrreeddii  llaa  FFééddéérraattiioonn  ddeess  JJeeuuxx  ((CCGGFF))..  
AAggéé  ddee  2200  aannss,,  eellllee  aavvaaiitt  tteerrmmiinnééee  ssiixxiièèmmee  dduu  2200  kkmm  mmaarrcchhee  ssaammeeddii  ddeerrnniieerr..  ""LLee  CCGGFF  ppeeuutt  mmaaiinntteennaanntt  ccoonnffiirrmmeerr  qquuee  
ll''éécchhaannttiilllloonn  AA  ddee  RRaannii  YYaaddaavv  ((......))  ccoonntteennaaiitt  ddee  llaa  nnoorreennddrroossttéérroonnee"",,  ddiitt  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..  
RRaannii  YYaaddaavv  eesstt  llaa  ttrrooiissiièèmmee  aatthhllèèttee  àà  ssuubbiirr  uunn  ccoonnttrrôôllee  aannttiiddooppaaggee  ppoossiittiiff  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddeess  ccoommppééttiittiioonnss  àà  NNeeww  
DDeellhhii..  
MMaarrddii,,  ll''aatthhllèèttee  dduu  NNiiggéérriiaa  OOssaayyeemmii  OOlluuddaammoollaa  ss''ééttaaiitt  vvuu  rreettiirreerr  llaa  mmééddaaiillllee  dd''oorr  qquu''eellllee  aavvaaiitt  oobbtteennuuee  ssuurr  110000mm..  
LL''aannaallyyssee  ddee  ll''éécchhaannttiilllloonn  BB  dduu  ccoonnttrrôôllee  eeffffeeccttuuéé  aapprrèèss  llaa  ccoouurrssee  aavvaaiitt  ccoonnffiirrmméé  llaa  pprréésseennccee  dd''uunn  ssttiimmuullaanntt..  
SSoonn  ccoommppaattrriioottee  SSaammuueell  OOkkoonn,,  ééggaalleemmeenntt  ppoossiittiiff  aauu  mmeetthhyyllhheexxaanneeaammiinnee,,  aa,,  ddee  ssoonn  ccôôttéé,,  rreennoonnccéé  àà  ssoonn  ddrrooiitt  ddee  ffaaiirree  
aannaallyysseerr  ll''éécchhaannttiilllloonn  BB  eett  aa  ééttéé  ddiissqquuaalliiffiiéé  ssuurr  111100mm  hhaaiieess..  
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CCOONNTTAADDOORR  FFAAIITT  TTIIQQUUEERR  LLEESS  VVEETTOOSS  

RRMMCC..ffrr  --  1133  oocctt..  22001100  
  
NNoouuss  aavvoonnss  ddeemmaannddéé  àà  ddeess  vvééttéérriinnaaiirreess  ddee  ppaasssseerr  aauu  ccrriibbllee  llaa  tthhèèssee  ddee  llaa  ccoonnttaammiinnaattiioonn  aalliimmeennttaaiirree  aauu  CClleennbbuuttéérrooll  
aavvaannccééee  ppaarr  llee  ccoouurreeuurr  eessppaaggnnooll  ppoouurr  ssaa  ddééffeennssee..  CCoonncclluussiioonn  ddee  nnooss  ssppéécciiaalliisstteess  ::  ppoossssiibbllee  mmaaiiss  rraarriissssiimmee  eenn  EEuurrooppee  !!    
  
AA  qquuooii  sseerrtt  llee  CClleennbbuuttéérrooll  ddaannss  llaa  ffiilliièèrree  aanniimmaallee  ??  
EEnn  EEuurrooppee,,  ccee  bbêêttaa--aaggoonniissttee  ppeeuutt  êêttrree  aaddmmiinniissttrréé  aauu  cchheepptteell  bboovviinn  eett  ééqquuiinn  eenn  rraaiissoonn  ddee  sseess  qquuaalliittééss  vvaassooddiillaattaattrriicceess..  
IIll  eesstt  ttoolléérréé  ppaarr  vvooiiee  oorraallee  ppoouurr  ddeess  aanniimmaauuxx  qquuii  éépprroouuvveenntt  nnoottaammmmeenntt  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  àà  mmeettttrree  bbaass..  MMaaiiss  ««  llee  
CClleennbbuuttéérrooll  eesstt  aaddmmiinniissttrréé  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunnee  eexxcceeppttiioonn  tthhéérraappeeuuttiiqquuee  ddéélliivvrrééee  ssuurr  oorrddoonnnnaannccee  »»,,  pprréécciissee  BBrruunnoo  LLee  
BBiizzeecc,,  ddiirreecctteeuurr  dduu  llaabboorraattooiirree  dd’’ééttuuddee  ddeess  rrééssiidduuss  eett  ccoonnttaammiinnaannttss  ddaannss  lleess  aalliimmeennttss  ((LLaabbeerrccaa)),,  iinnssttaalllléé  àà  NNaanntteess..  LLaa  
llééggiissllaattiioonn  pprréévvooiitt  ddeess  lliimmiitteess  mmaaxxiimmaalleess  ddee  rrééssiidduuss  ((eennttrree  00,,0055  nngg//gg  eett  00,,55  nngg//gg))  aavvaanntt  llaa  mmiissee  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  ddee  
ll’’aanniimmaall,,  eett  uunn  tteemmppss  dd’’aatttteennttee  aavvaanntt  ll’’aabbaattttaaggee  aaffiinn  ddee  nnee  ppaass  eexxccééddeerr  cceess  sseeuuiillss  ddee  rrééssiidduuss..  
  
EExxiissttee--tt--iill  ddeess  aanniimmaauuxx  ppoossiittiiffss  aauu  CClleennbbuuttéérrooll  ??  
««  CCeett  ééttéé,,  oonn  aa  ccoonnttrrôôlléé  uunn  cchheevvaall  ddee  ppoolloo  aauu  CClleennbbuuttéérrooll,,  mmaaiiss  iill  yy  aavvaaiitt  ttrrèèss  lloonnggtteemmppss  qquu’’oonn  nn’’eenn  nn’’aavvaaiitt  pplluuss  ttrroouuvvéé  
»»,,  rraaccoonnttee  JJaaccqquueess  NNaarrddiinn,,  vvééttéérriinnaaiirree--pprréélleevveeuurr  ppoouurr  llee  ccoommppttee  ddee  ll’’AAggeennccee  ffrraannççaaiissee  ppoouurr  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee  
((AAFFLLDD))..  SSii  ddeess  aabbuuss  oonntt  ééttéé  ccoonnssttaattééss  eenn  EEuurrooppee  eennttrree  11998888  eett  11999944,,  lleess  ttrriicchheeuurrss  aayyaanntt  aabbuusséé  ddeess  pprroopprriiééttééss  
aannaabboolliissaanntteess  dduu  pprroodduuiitt,,  ««  lleess  ccaass  nnoonn--ccoonnffoorrmmeess  ssoonntt  rraarriissssiimmeess  ((00,,33%%  ddeess  ccoonnttrrôôlleess))  »»,,  ppllaaiiddee  LLee  BBiizzeecc..  LL’’éélleevveeuurr  
rriissqquuee  ««  jjuussqquu’’àà  66  mmooiiss  ddee  pprriissoonn  eett  4455  000000  eeuurrooss  dd’’aammeennddee  »»,,  eexxpplliiqquuee  MMiicchheell  PPeecchhaayyrree,,  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  
vvééttéérriinnaaiirree  ééqquuiinnee  ffrraannççaaiissee,,  eett  ssiiééggeeaanntt  aauu  ccoollllèèggee  ddee  ll’’AAFFLLDD..  
  
CCoonnttaaddoorr  aa--tt--iill  ppuu  êêttrree  ccoonnttaammiinnéé  aavveecc  ddee  llaa  vviiaannddee  ??  
««  PPoouurr  ddéétteecctteerr  5500  ppiiccooggrraammmmeess//mmll  ddee  CClleennbbuuttéérrooll  ddaannss  lleess  uurriinneess,,  iill  ffaauuddrraaiitt  qquuee  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ddee  llaa  vviiaannddee  ddaattee  
ddee  mmooiinnss  ddee  2244hh  eett  qquuee  cceellllee--ccii  ccoonnttiieennnnee  uunnee  ccoonncceennttrraattiioonn  ddee  ll’’oorrddrree  dduu  nnaannooggrraammmmee  »»,,  aavvaannccee  llee  ddiirreecctteeuurr  dduu  
LLaabbeerrccaa..  SSeelloonn  llee  ccoouurreeuurr,,  llaa  vviiaannddee  aa  ééttéé  ccoonnssoommmmééee  llee  jjoouurr  mmêêmmee  eett  llaa  vveeiillllee  dduu  tteesstt..  LLaa  ppiièèccee  eenn  qquueessttiioonn  ((aallooyyaauu))  
eesstt  mmooiinnss  rréétteennttrriiccee  ddee  CClleennbbuuttéérrooll  qquuee  llee  ffooiiee  oouu  llee  rreeiinn..  ««  LLeess  rrééssiidduuss  ddeevviieennnneenntt  rraappiiddeemmeenntt  nnoonn  ddéétteeccttaabblleess  »»,,  
ccoonncclluutt  LLee  BBiizzeecc..  
  
LL’’aavviiss  ddeess  vvééttéérriinnaaiirreess  
««  LLaa  pprroobbaabbiilliittéé  ««  00  »»  nn’’eexxiissttee  ppaass  mmaaiiss  eellllee  eesstt  ttrrèèss  iinnffiimmee  eenn  EEuurrooppee  eenn  rraaiissoonn  ddee  ll’’iinntteerrddiiccttiioonn  ffaaiittee  aauuxx  pprroodduucctteeuurrss  
ddee  llaa  ffiilliièèrree  bboovviinnee  ddee  ttrraaiitteerr  aauu  CClleennbbuuttéérrooll  lleess  aanniimmaauuxx  ddeessttiinnééss  àà  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  »»,,  nnoottee  LLee  BBiizzeecc..  ««  ÇÇaa  ssuuppppoossee  
tteelllleemmeenntt  ddee  ccoonnccoouurrss  ddee  cciirrccoonnssttaanncceess  »»,,  llââcchhee  PPeecchhaayyrree..  
  
  
  

LL''AAGGEENNCCEE  MMOONNDDIIAALLEE  AANNTTIIDDOOPPAAGGEE  PPAASS  CCOONNVVAAIINNCCUUEE  PPAARR  LLEESS  AARRGGUUMMEENNTTSS  DDEE  CCOONNTTAADDOORR    

LLee  PPooiinntt  --  1133  oocctt..  22001100  
                  
LL''AAggeennccee  mmoonnddiiaallee  aannttiiddooppaaggee  ((AAmmaa))  aa  ddééccllaarréé,,  mmeerrccrreeddii,,  qquu''eellllee  nn''ééttaaiitt  ppaass  ccoonnvvaaiinnccuuee  ppaarr  lleess  eexxpplliiccaattiioonnss  ffoouurrnniieess  
ppaarr  AAllbbeerrttoo  CCoonnttaaddoorr  aauu  ssuujjeett  ddee  ssoonn  ccoonnttrrôôllee  ppoossiittiiff,,  ssoouulliiggnnaanntt  qquuee  ll''aarrgguummeenntt  ddee  llaa  vviiaannddee  ccoonnttaammiinnééee  ééttaaiitt  
ffrrééqquueemmmmeenntt  uuttiilliisséé..  LL''EEssppaaggnnooll  aa  ééttéé  pprroovviissooiirreemmeenntt  ssuussppeenndduu  ppaarr  ll''UUnniioonn  ccyycclliissttee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ((UUCCII))  aapprrèèss  llaa  
ddééccoouuvveerrttee  dd''uunnee  ffaaiibbllee  ccoonncceennttrraattiioonn  ddee  cclleennbbuuttéérrooll  ddaannss  ll''uunn  ddee  sseess  éécchhaannttiilllloonnss  pprréélleevvééss  ssuurr  llee  ddeerrnniieerr  TToouurr  ddee  
FFrraannccee..  
LLee  ttrriippllee  vvaaiinnqquueeuurr  ddee  llaa  GGrraannddee  BBoouuccllee  aassssuurree  qquuee  lleess  ttrraacceess  ddee  cceett  aannaabboolliissaanntt  pprroovviieennnneenntt  dd''uunnee  vviiaannddee  
ccoonnttaammiinnééee  mmaannggééee  aauuppaarraavvaanntt..  ""((CCeettttee  eexxccuussee))  aa  ddééjjàà  ééttéé  aavvaannccééee  ppaarr  llee  ppaasssséé,,  oonn  ll''aa  eenntteenndduuee  ddaannss  pplluussiieeuurrss  
ddoossssiieerrss  eett  oonn  ll''aa  rreejjeettééee"",,  aa  ddééccllaarréé  DDaavviidd  HHoowwmmaann,,  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  ddee  ll''AAmmaa,,  aauu  ssiièèggee  ddee  ll''aaggeennccee..  ""CC''eesstt  ffrrééqquueenntt..  
LLee  pprroobbllèèmmee  eesstt  llee  ssuuiivvaanntt  ::  ppoouuvveezz--vvoouuss  llee  pprroouuvveerr  ??  CC''eesstt  aasssseezz  ddiiffffiicciillee  ddee  pprroouuvveerr  qquuee  ((llee  pprroodduuiitt  ddooppaanntt))  vviieenntt  ddee  
llàà..  LLee  ttrriibbuunnaall  pprreennddrraa  uunnee  ddéécciissiioonn  eett  jjee  ssuuiiss  ttrraannqquuiillllee  àà  ccee  ssuujjeett..""  DDaavviidd  HHoowwmmaann  aa  pprréévveennuu  qquuee  ssii  ll''eexxaammeenn  dduu  ccaass  
CCoonnttaaddoorr  ppaarr  ll''UUCCII  ttaarrddaaiitt  ttrroopp,,  ll''AAmmaa  ppoouurrrraaiitt  ssaaiissiirr  llee  TTrriibbuunnaall  aarrbbiittrraall  dduu  ssppoorrtt  ((TTaass))  ppoouurr  ffiixxeerr  rraappiiddeemmeenntt  llaa  ddaattee  
dd''uunnee  aauuddiittiioonn  dduu  ccoouurreeuurr..  
  
PPllaassttiiqquuee  
CCoonnttaaddoorr  ppoouurrrraaiitt  aavvooiirr  àà  ssee  ddééffeennddrree  dd''uunn  aauuttrree  ssoouuppççoonn  ddee  ddooppaaggee  aapprrèèss  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ffaaiissaanntt  ééttaatt  ddee  llaa  
ddééccoouuvveerrttee  ddaannss  ssoonn  ssaanngg  ddee  ttrraacceess  ddee  rrééssiidduuss  ppllaassttiiqquueess,,  ccee  qquuii  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  llee  ssiiggnnee  dd''uunnee  ttrraannssffuussiioonn  ssaanngguuiinnee..  
OOlliivviieerr  RRaabbiinn,,  ddiirreecctteeuurr  sscciieennttiiffiiqquuee  ddee  ll''AAmmaa,,  aa  ssoouulliiggnnéé  qquuee  ddeess  tteessttss  ppeerrmmeettttaaiieenntt  ddee  ddééccoouuvvrriirr  lleess  ttrraacceess  ddee  rrééssiidduuss  
ppllaassttiiqquueess  ddaannss  llee  ssaanngg,,  mmaaiiss  qquu''aauuccuunn  nnee  ppeerrmmeettttaaiitt  eennccoorree  ddee  lleess  rreelliieerr  ffoorrmmeelllleemmeenntt  àà  ddeess  pprraattiiqquueess  ddooppaanntteess..  ""IIll  yy  
aa  ddeess  rrééssiidduuss..  NNoouuss  eenn  ssoommmmeess  ssûûrrss  àà  ccee  ssttaaddee,,  cc''eesstt  uunn  ffaaiitt  sscciieennttiiffiiqquuee"",,  aa--tt--iill  ddiitt..  ""CCoommmmeenntt  rreelliieezz--vvoouuss  cceellaa  àà  uunnee  
pprraattiiqquuee  ddooppaannttee  ??  CC''eesstt  llaa  qquueessttiioonn..  AAuujjoouurrdd''hhuuii,,  oonn  nnee  ppeeuutt  ppaass  ééttaabblliirr  àà  110000  %%  ddee  lliieenn  eennttrree  ddeess  nniivveeaauuxx  éélleevvééss  ddee  
rrééssiidduuss  ppllaassttiiqquueess  eett  vvoouuss  êêtteess  ddooppéé..  CC''eesstt  uunn  ppooiinntt  ssuurr  lleeqquueell  nnoouuss  ttrraavvaaiilllloonnss"",,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé..  
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DD''aauuttrreess  ffaacctteeuurrss  ppeeuuvveenntt  eexxpplliiqquueerr  llaa  pprréésseennccee  ddee  rrééssiidduuss  ppllaassttiiqquueess  ddaannss  llee  ssaanngg  ::  bbooiirree  uunn  lliiqquuiiddee  ccoonntteennuu  ddaannss  
uunnee  bboouutteeiillllee  eenn  ppllaassttiiqquuee  oouu  mmaannggeerr  ddee  llaa  vviiaannddee  eennvveellooppppééee  ddaannss  dduu  ppllaassttiiqquuee..  ""QQuuaanndd  iill  yy  aa  ddeess  nniivveeaauuxx  éélleevvééss  ddee  
rrééssiidduuss  ppllaassttiiqquueess,,  cceellaa  ffoouurrnniitt  ccoommmmee  iinnddiiccaattiioonn  qquuee  cceellaa  eesstt  ttrrèèss  pprroobbaabblleemmeenntt  lliiéé  àà  ddeess  ttrraannssffuussiioonnss"",,  aa  ppoouurrssuuiivvii  
OOlliivviieerr  RRaabbiinn..  ""MMaaiiss  nnoouuss  ddeevvoonnss  eennccoorree  aapppprrooffoonnddiirr  nnooss  ttrraavvaauuxx  ppoouurr  vvooiirr  ss''iill  ss''aaggiitt  dd''uunn  lliieenn  àà  110000  %%..""  ""CCoommmmee  llaa  
mméétthhooddee  nn''eesstt  ppaass  ttoottaalleemmeenntt  vvaalliiddééee,,  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  ll''uuttiilliisseerr  eenn  ttaanntt  qquu''iinnddiiccaattiioonn,,  mmaaiiss  ppaass  ccoommmmee  uunn  mmooyyeenn  ddee  
pprreeuuvvee..  NNoouuss  nnee  ppoouuvvoonnss  ppaass  êêttrree  ssûûrrss  àà  110000  %%  qquu''iill  ss''aaggiitt  dd''uunnee  ttrraannssffuussiioonn,,  dd''aauuttrreess  eexxpplliiccaattiioonnss  ssoonntt  ppoossssiibblleess"",,  aa--
tt--iill  pprréécciisséé..    
  
  
  

DDOOPPAAGGEE  ::  LLAAWWAALL  SSUUSSPPEENNDDUU    

SSppoorrtt336655..ffrr  --  1144  oocctt..  22001100  
  
LLee  sspprriinntteeuurr  nniiggéérriiaann  BBoollaa  LLaawwaall  aa  ééttéé  ssuussppeenndduu  ddeeuuxx  aannss  àà  llaa  ssuuiittee  dd''uunn  ccoonnttrrôôllee  ppoossiittiiff  àà  llaa  mméétthhaannddiiéénnoonnee  lloorrss  ddee  llaa  
rrééuunniioonn  ddee  MMeellbboouurrnnee  llee  44  mmaarrss  ddeerrnniieerr..        
LL''aaggeennccee  aannttiiddooppaaggee  aauussttrraalliieennnnee  ((AASSAADDAA))  aa  aannnnoonnccéé  jjeeuuddii  aavvooiirr  ddéécceelléé  ddee  llaa  mméétthhaannddiiéénnoonnee,,  uunn  ssttéérrooïïddee  
aannaabboolliissaanntt,,  lloorrss  dd''uunn  ccoonnttrrôôllee  aannttiiddooppaaggee  rrééaalliisséé  ssuurr  llee  sspprriinntteeuurr  nniiggéérriiaann  BBoollaa  LLaawwaall  ((3344  aannss))  lloorrss  ddee  llaa  rrééuunniioonn  ddee  
MMeellbboouurrnnee  llee  44  mmaarrss  22001100..  SSuussppeenndduu  ddeeuuxx  aannss,,  iill  eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  iinntteerrddiitt  ddee  ccoommppééttiittiioonn  jjuussqquu''aauu  1122  aavvrriill  22001122..  
  
  
  
  


