
<b>Alerta in America e din nou portocalie</b>
Casa Alba a ridicat nivelul de alerta de la galben la portocaliu, din cauza riscurilor producerii de noi
atentate. Departamentul pentru Securitate Interna recomanda cetatenilor americani sa fie vigilenti, dupa
ce responsabili guvernamentali au anuntat ca exista riscul producerii de acte teroriste asupra unor
tinte-cheie ca reteaua de metrou din New York, tunelul Sears din Chicago si podul Golden Gate din San
Francisco. La sfarsitul lui aprilie, FBI a avertizat ca exista posibilitatea ca tinte americane si occidentale
din intreaga lume, inclusiv din SUA, sa fie lovite de atacuri teroriste. In buletinul informativ de vinerea
trecuta al Biroului Federal de Investigatii se arata ca  "atentatele teroriste din Arabia Saudita si Maroc pot
fi preludiul unui alt atac indreptat impotriva Statelor Unite chiar pe teritoriul acestei tari" . Decizia
modificarii nivelului de alerta a fost luata, marti seara, la Casa Alba, de presedintele Bush, secretarul
Departamentului de Securitate Interna, Tom Ridge, si membri ai Consiliului de Securitate. Pe plan
extern, Statele Unite au inchis, ieri, ambasada din Ryad si consulatele din Jeddah si Dhahran. Marea
Britanie si Germania au anuntat ca vor lua masuri similiare, iar Australia a precizat ca nu-si va inchide
misiunea diplomatica din capitala saudita. Masurile de securitate au fost implementate imediat la
solicitarea lui Ridge, membri ai Garzii Nationale, politiei, armatei si fortelor de ordine fiind masati in
jurul obiectivelor strategice si, mai ales, in locurile aglomerate din America.  "Acesta nu este nici pe
departe sfarsitul; nu este nici macar inceputul sfarsitului, dar este, probabil, sfarsitul inceputului" , a
declarat Ridge la conferinta de presa de la Casa Alba. El a cerut Congresului suplimentarea bugetului
Departamentului sau pentru anul fiscal 2004 pana la 36,2 miliarde de dolari. Dupa razboiul din Irak, la 16
aprilie, nivelul alertei teroriste din SUA a fost redus de la portocaliu la galben, dupa ce Washingtonul a
apreciat ca riscurile de comitere a unor atentate impotriva Americii au scazut dupa inlaturarea de la putere
a lui Saddam Hussein. Sistemul american de alerta, intrat in vigoare in martie 2002, este format din cinci
trepte verde, albastru, galben (nivel ridicat), portocaliu (nivel inalt) si rosu (nivel sever). Treapta
portocalie a fost atinsa de doua ori de la introducerea sistemului. La 7 februarie, procurorul-general John
Ashcroft a anuntat ca Al-Qaida planuieste atacuri asupra cladirilor civile, hotelurilor, sinagogilor si
centrelor evreiesti din America. La 18 martie, dupa ultimatumul lui Bush acordat presedintelui irakian,
autoritatile americane avertizau  "Al-Qaida ar putea organiza atentate la scara larga. Avem informatii ca
reteaua va folosi arme chimice, biologice si/sau radiologice" .
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