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PPRRIISSOONN  AAVVEECC  SSUURRSSIISS  PPOOUURR  1122  DDEESS  2222  CCUULLTTUURRIISSTTEESS  

FFrraannccee  33  --  2244  mmaarrss  22001111  
  
CCeess  ppeerrssoonnnneess  ccoommppaarraaiissssaaiieenntt  ddeeppuuiiss  mmeerrccrreeddii  àà  AAmmiieennss  ppoouurr  uuttiilliissaattiioonn,,  vveennttee  oouu  iimmppoorrttaattiioonn  ddee  ssuubbssttaanncceess  
iinntteerrddiitteess..  
VViinnggtt--uunn  hhoommmmeess  eett  uunnee  ffeemmmmee,,  ddoonntt  ddeess  ppoolliicciieerrss,,  uunn  ggeennddaarrmmee  oouu  eennccoorree  ddeess  aaggeennttss  ddee  ssééccuurriittéé,,  oobbnnuubbiillééss  ppaarr  
lleeuurr  aappppaarreennccee  oonntt  ééttéé  ccoonnddaammnnééss  jjeeuuddii  ppaarr  llee  ttrriibbuunnaall  ccoorrrreeccttiioonnnneell  dd''AAmmiieennss  àà  ddeess  ppeeiinneess  aallllaanntt  ddee  880000  eeuurrooss  
dd''aammeennddee  àà  33  mmooiiss  dd''eemmpprriissoonnnneemmeenntt  ppoouurr  iimmppoorrttaattiioonn,,  uuttiilliissaattiioonn  eett  vveennttee  ddee  pprroodduuiittss  iinntteerrddiittss..  
DDoouuzzee  dd''eennttrree  eeuuxx  oonntt  ééttéé  ccoonnddaammnnééss  àà  ddeess  ppeeiinneess  ddee  pprriissoonn  aavveecc  ssuurrssiiss,,  aallllaanntt  dd''uunn  àà  ddiixx--hhuuiitt  mmooiiss  eett  aassssoorrttiieess  
dd''aammeennddeess..  UUnnee  sseeuullee  ppeeiinnee  ffeerrmmee  aa  ééttéé  pprroonnoonnccééee  ::  ttrrooiiss  mmooiiss  qquuii  sseerroonntt  ppuurrggééss  ssoouuss  bbrraacceelleett  éélleeccttrroonniiqquuee..  
LLaa  jjuussttiiccee  rreepprroocchhaaiitt  aauuxx  vviinnggtt--ddeeuuxx  pprréévveennuuss  ddee  ss''êêttrree  pprrooccuurréé  eett  dd''aavvooiirr  ccoonnssoommmméé  ddeess  aannaabboolliissaannttss  eett  aauuttrreess  
pprroodduuiittss  ddeessttiinnééss  àà  ssccuullpptteerr  aauu  pplluuss  vviittee  lleeuurrss  mmuusscclleess  ;;  uunnee  pprraattiiqquuee  aassssiimmiillééee  àà  dduu  ddooppaaggee..  
LL''eennqquuêêttee  aavvaaiitt  ddéémmaarrrréé  eenn  22000088,,  lloorrssqquu''uunn  ggeennddaarrmmee  ppiiccaarrdd  aavvaaiitt  ccoonnssttaattéé  qquuee  ssoonn  ffrrèèrree  aavvaaiitt  aacchheettéé  ddeess  pprroodduuiittss  
ddooppaannttss..  LL''aannnnééee  ssuuiivvaannttee,,  vviinnggtt--ddeeuuxx  ssuussppeeccttss  aavvaaiieenntt  ééttéé  iinntteerrppeellllééss  eett  mmiiss  eenn  eexxaammeenn..  
  
  
  

DDOOPPEE  AA  SSOONN  IINNSSUU  PPAARR  UUNN  PPAAIINN  AAUU  PPAAVVOOTT    

LLee  FFiiggaarroo  --  2244  mmaarrss  22001111  
  
UUnn  ttrriiaatthhllèèttee  nnééoo--zzééllaannddaaiiss  aa  vvuu  ssaa  ssuussppeennssiioonn  ppoouurr  ddooppaaggee  lleevvééee  hhiieerr  ppaarr  llee  ttrriibbuunnaall  ssppoorrttiiff  ddee  WWeelllliinnggttoonn  qquuii  aa  jjuuggéé  
qquuee  lleess  ttrraacceess  ddee  mmoorrpphhiinnee  rreettrroouuvvééeess  ddaannss  ssoonn  uurriinnee  pprroovveennaaiieenntt  ddee  llaa  ddiiggeessttiioonn  dd''uunn  ppaaiinn  aauu  ppaavvoott  qquu''iill  aavvaaiitt  
mmaannggéé..  
""DD''aapprrèèss  lleess  pprreeuuvveess  aappppoorrttééeess,,  iill  nn''yy  aa  ppaass  dd''aauuttrree  eexxpplliiccaattiioonn  ppllaauussiibbllee"",,  aa  eexxpplliiqquuéé  llee  ttrriibbuunnaall  ssppoorrttiiff  nnééoo--zzééllaannddaaiiss  
ddaannss  ssoonn  jjuuggeemmeenntt  ppuubblliiéé  hhiieerr,,  aapprrèèss  aavvooiirr  eenntteenndduu  ddeess  sscciieennttiiffiiqquueess,,  aajjoouuttaanntt  qquuee  ccee  ccaass  ééttaaiitt  ""ttrrèèss  iinnhhaabbiittuueell""..  
GGrraahhaamm  OO''GGrraaddyy,,  2255  aannss,,  aavvaaiitt  ééttéé  ccoonnttrrôôlléé  ppoossiittiiff  lloorrss  dd''uunn  ttrriiaatthhlloonn  rreemmppoorrttéé  àà  TTaauurraannggaa  eenn  jjaannvviieerr  eett  aavvaaiitt  ttoouujjoouurrss  
ccllaamméé  ssoonn  iinnnnoocceennccee,,  aaffffiirrmmaanntt  qquuee  ssoonn  oorrggaanniissmmee  aavvaaiitt  ttrraannssffoorrmméé  eenn  mmoorrpphhiinnee  llee  ppaavvoott,,  àà  ppaarrttiirr  dduuqquueell  ssoonntt  
ffaabbrriiqquuééss  lleess  ddrroogguueess  ddee  llaa  ffaammiillllee  ddeess  ooppiiaaccééss,,  ddoonntt  llaa  mmoorrpphhiinnee  ffaaiitt  ppaarrttiiee..  LLee  ttrriiaatthhllèèttee  nnééoo--zzééllaannddaaiiss  ss''eesstt  
nnééaannmmooiinnss  vvuu  rreettiirreerr  ssoonn  ttiittrree  ddee  TTaauurraannggaa,,  ppoouurr  vviioollaattiioonn  ddeess  rrèègglleess  aannttiiddooppaaggee..  
  
  
  

LL''AANNCCIIEENN  LLAANNCCEEUURR  DDEE  MMAARRTTEEAAUU  CCHHAAUUSSSSIINNAANNDD  IINNTTEERRPPEELLLLEE  EENN  PPOOSSSSEESSSSIIOONN  DDEE  DDOOPPAANNTTSS  

LLee  PPaarriissiieenn  --  2255  mmaarrss  22001111  
          
LL''aanncciieenn  llaanncceeuurr  ddee  mmaarrtteeaauu  DDaavviidd  CChhaauussssiinnaanndd,,  3399  aannss,,  aa  rreeccoonnnnuu  vveennddrreeddii  aavvooiirr  ééttéé  iinntteerrppeelllléé  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  ddeess  
ddoouuaanneess  eenn  ppoosssseessssiioonn  ddee  pprroodduuiittss  ddooppaannttss,,  mmaaiiss  nniiee  ttoouuttee  iimmpplliiccaattiioonn  ddaannss  uunn  éévveennttuueell  ttrraaffiicc..  
DDaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  llee  CClleerrmmoonnttooiiss  aavvoouuee  ""aavvooiirr  ééttéé  iinntteerrppeelllléé  ppoouurr  ttrraannssppoorrtt  ddee  pprroodduuiittss  ddooppaannttss"",,  ccoonnffiirrmmaanntt  uunnee  
iinnffoorrmmaattiioonn  rréévvééllééee  llee  mmêêmmee  jjoouurr  ppaarr  llee  ssiittee  iinntteerrnneett  dduu  qquuoottiiddiieenn  ssppoorrttiiff  LL''EEqquuiippee,,  sseelloonn  lleeqquueell  ll''aanncciieenn  aatthhllèèttee  
ppoouurrrraaiitt  êêttrree  iimmpplliiqquuéé  ddaannss  uunn  ttrraaffiicc  pprrééssuumméé  ddee  pprroodduuiittss  ddooppaannttss..    
DDaavviidd  CChhaauussssiinnaanndd  pprréécciissee  ttoouutteeffooiiss  qquuee  cceess  pprroodduuiittss  ééttaaiieenntt  ddeessttiinnééss  àà  ssaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ppeerrssoonnnneellllee..  IILL  ss''aaggiitt  ddee  
""ssttiimmuullaannttss  ppoouurr  lleessqquueellss  jjee  mmee  ffaaiiss  ssuuiivvrree  ppssyycchhoollooggiiqquueemmeenntt"",,  aajjoouuttee--tt--iill..  
CChhaauussssiinnaanndd,,  1111ee  ddeess  jjeeuuxx  OOllyymmppiiqquueess  ddee  SSyyddnneeyy  eenn  22000000,,  ddoonntt  llee  rreeccoorrdd  ppeerrssoonnnneell  eesstt  ddee  8800,,9999  mm,,  aavvaaiitt  ddééjjàà  ééttéé  
ccoonnttrrôôlléé  ppoossiittiiff  àà  ddeeuuxx  rreepprriisseess,,  llee  2233  mmaaii  22000022  àà  llaa  mmééttéénnoolloonnee  ((aannaabboolliissaanntt))  lloorrss  dd''uunn  ccoonnttrrôôllee  iinnooppiinnéé  eeffffeeccttuuéé  àà  
ssoonn  ddoommiicciillee  àà  CCoouurrnnoonn  ((PPuuyy--ddee--DDôômmee)),,  eett  uunn  mmooiiss  pplluuss  ttaarrdd  aauu  cclleennbbuuttéérrooll,,  uunn  bbééttaa--22  aaggoonniisstt  dd''oorriiggiinnee  vvééttéérriinnaaiirree  
aauuxx  eeffffeettss  aannaabboolliissaannttss..  
IIll  aavvaaiitt  ffiinnaalleemmeenntt  ééccooppéé  dd''uunnee  ssuussppeennssiioonn  ddee  ttrrooiiss  aannss  pprroonnoonnccééee  eenn  jjuuiilllleett  22000022,,  eett  aavvaaiitt  eennssuuiittee  mmiiss  uunn  tteerrmmee  àà  ssaa  
ccaarrrriièèrree  àà  ll''ââggee  ddee  2299  aannss..  
DDaavviidd  CChhaauussssiinnaanndd  ss''ééttaaiitt  aalloorrss  iimmpplliiqquuéé  ddaannss  llaa  pprréévveennttiioonn  ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee,,  eenn  ppuubblliiaanntt  nnoottaammmmeenntt  eenn  sseepptteemmbbrree  
22000022  uunn  oouuvvrraaggee  iinnttiittuulléé  ""CCoonnffeessssiioonn  dd''uunn  ddooppéé""..  
FFaaccee  àà  cceettttee  ddéémmaarrcchhee,,  llaa  FFééddéérraattiioonn  ffrraannççaaiissee  dd''aatthhllééttiissmmee  ((FFFFAA))  ss''ééttaaiitt  eennggaaggééee  àà  ll''ééppooqquuee  àà  llee  ssoouutteenniirr  ddaannss  ssaa  
rreeccoonnvveerrssiioonn..  
LL''aanncciieenn  aatthhllèèttee  aauuvveerrggnnaatt  aa  tteennuu  ddaannss  ssoonn  ccoommmmuunniiqquuéé  àà  ""ss''eexxccuusseerr  aauupprrèèss  ddee  ssaa  ffaammiillllee  eett  ddee  cceeuuxx  qquuii  llee  
ccoonnnnaaiisssseenntt""..  
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MMOOUUSSTTAAPPHHAA  GGUUEEYYEE  ::  ""UUNN  PPHHAARRMMAACCIIEENN  MM’’AAVVAAIITT  PPRROOPPOOSSEE  DDEESS  PPRROODDUUIITTSS  DDOOPPAANNTTSS""  

AAPP  SSéénnééggaallaaiissee  --  2277  mmaarrss  22001111  
  
DDaakkaarr,,  2277  mmaarrss  ((AAPPSS))  --  LL’’aanncciieenn  cchhaammppiioonn  ddee  lluuttttee  MMoouussttaapphhaa  GGuuèèyyee  aa  rréévvéélléé  qquu’’iill  aavvaaiitt  ééttéé  aapppprroocchhéé  iill  yy  aa  ddee  cceellaa  55  
aannss  ppaarr  uunn  pphhaarrmmaacciieenn  sséénnééggaallaaiiss  qquuii  vvoouullaaiitt  lluuii  pprrooppoosseerr  ddeess  pprroodduuiittss  ddee  ddooppaannttss..  
""JJee  mmee  rraappppeellllee  qquu’’iill  yy  aa  55  aannss  aauuppaarraavvaanntt,,  uunn  pphhaarrmmaacciieenn  mm’’aavvaaiitt  aappppeelléé  aauu  ttéélléépphhoonnee  ppoouurr  mmee  ddiirree  qquu’’iill  aa  ddeess  
cchhoosseess  ppoouurr  mmooii..  JJee  nnee  ppeeuuxx  ppaass  ddiirree  llee  nnoomm  mmaaiiss  ccee  ggaarrss--llàà,,  iill  ppeeuutt  aappppeelleerr  ttoouuss  lleess  lluutttteeuurrss"",,  aa  iinnddiiqquuéé  ll’’aaccttuueell  
eennttrraaîînneeuurr  àà  ll’’ééccuurriiee  ddee  FFaassss,,  ddaannss  uunn  eennttrreettiieenn  ppuubblliiéé  ddaannss  ll’’ééddiittiioonn  dduu  wweeeekk--eenndd  dduu  qquuoottiiddiieenn  ssppoorrttiiff  SSuunnuu  LLaammbb..  
EEvvooqquuaanntt  llaa  qquueessttiioonn  dduu  ddooppaaggee  ddaannss  ll’’aarrèènnee,,  MMoouussttaapphhaa  GGuuèèyyee,,  eenn  rreettrraaiittee  ddeeppuuiiss  uunn  aann,,  aa  ddeemmaannddéé  aauuxx  aauuttoorriittééss  
ddee  ffaaiirree  eenn  ssoorrttee  qquuee  lleess  mmiinniissttèèrreess  ddeess  SSppoorrttss,,  ddee  llaa  SSaannttéé  eett  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  ppuuiisssseenntt  ccoommmmeenncceerr  ""àà  ppeerrqquuiissiittiioonnnneerr  lleess  
pphhaarrmmaacciieess""..  
""LLeess  ddooppiinnggss  ((pprroodduuiittss  ddooppaannttss))  ssee  vveennddeenntt  ddaannss  lleess  pphhaarrmmaacciieess  ddee  DDaakkaarr"",,  aa  ffaaiitt  ssaavvooiirr  ll’’eennttrraaîînneeuurr  ddee  ll’’ééccuurriiee  ddee  
FFaassss  qquuii  ddiitt  ssoouuppççoonnnneerr  cceerrttaaiinnss  lluutttteeuurrss  ddee  rreeccoouurriirr  àà  ddeess  pprroodduuiittss  ddooppaannttss  ppoouurr  aauuggmmeenntteerr  lleeuurr  ppooiiddss  eenn  uunn  tteemmppss  
rreeccoorrdd..  
PPaarrllaanntt  ddee  ssoonn  ccaass  ppeerrssoonnnneell,,  iill  aa  rraappppeelléé  qquu’’iill  lluuii  ééttaaiitt  ttrrèèss  ddiiffffiicciillee  dd’’aauuggmmeenntteerr  ssoonn  ppooiiddss  ddee  550000  ggrraammmmeess..  OOrr,,  
rréécceemmmmeenntt,,  ddeess  lluutttteeuurrss,,  aapprrèèss  uunn  vvooyyaaggee  ddee  4455  jjoouurrss  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss  dd’’AAmméérriiqquuee,,  oonntt  ddééccllaarréé  aavvooiirr  rrééuussssii  àà  
aauuggmmeenntteerr  lleeuurr  ppooiiddss  dd’’uunnee  ddiizzaaiinnee  ddee  kkiillooggrraammmmeess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess..  
""OOnn  ddooiitt  ssee  ddeemmaannddeerr  ccoommmmeenntt,,  iillss  oonntt  ppuu  oobbtteenniirr  cceess  kkiillooss  eenn  uunn  tteemmppss  rreeccoorrdd"",,  aa  ssoouulliiggnnéé  llee  ddeeuuxxiièèmmee  TTiiggrree  ddee  
FFaassss,,  aavvaanntt  dd’’iinnvviitteerr  llee  CCoommiittéé  nnaattiioonnaall  ddee  ggeessttiioonn  ddee  llaa  lluuttttee  aavveecc  ffrraappppee  eett  ll’’EEttaatt  sséénnééggaallaaiiss  àà  ddootteerr  llaa  lluuttttee  ddee  
mmooyyeennss  ppoouuvvaanntt  lleeuurr  ppeerrmmeettttrree  ddee  ffaaiirree  ddeess  tteessttss  ddee  ddooppaaggee..  
  
  
  

BBEEZZAABBEEHH  BBLLAANNCCHHII  PPAARR  LLAA  FFEEDDEERRAATTIIOONN  EESSPPAAGGNNOOLLEE  

LLee  PPaarriissiieenn  --  2299  mmaarrss  22001111  
          
LL''aatthhllèèttee  AAlleemmaayyeehhuu  BBeezzaabbeehh,,  cchhaammppiioonn  dd''EEuurrooppee  22000099  ddee  ccrroossss,,  ssuussppeeccttéé  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll''aaffffaaiirree  ddee  ddooppaaggee  
""GGaallggoo""  eenn  EEssppaaggnnee,,  aa  ééttéé  bbllaanncchhii  ppaarr  llaa  FFééddéérraattiioonn  dd''aatthhllééttiissmmee  eessppaaggnnoollee,,  aa  aannnnoonnccéé  uunn  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  CCoonnsseeiill  
ssuuppéérriieeuurr  dduu  ssppoorrtt,,  qquuii  eennvviissaaggee  ddee  ddééppoosseerr  uunn  rreeccoouurrss  ccoonnttrree  cceettttee  ddéécciissiioonn..  LLaa  FFééddéérraattiioonn  eessppaaggnnoollee  nn''aa  ffaaiitt  aauuccuunn  
ccoommmmeennttaaiirree  ssuurr  cceettttee  ddéécciissiioonn  pprriissee  ppaarr  ssoonn  ccoommiittéé  ddee  ccoommppééttiittiioonn..    
LL''aatthhllèèttee  dd''oorriiggiinnee  éétthhiiooppiieennnnee  ffaaiissaaiitt  ppaarrttiiee  ddeess  1144  ppeerrssoonnnneess  iinntteerrppeellllééeess  llee  99  ddéécceemmbbrree  ddaannss  uunn  vvaassttee  ccoouupp  ddee  ffiilleett,,  
aavveecc  nnoottaammmmeenntt  llaa  cchhaammppiioonnnnee  dduu  mmoonnddee  22000099  dduu  33000000  mm  sstteeeeppllee,,  MMaarrttaa  DDoommiinngguueezz..  
  


