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ТОКИО - Јапански цар Акихито обратио се нацији истичући да је дубоко забринут због
кризе у нуклеарном постројењу Фукушима и позвао Јапанце да у тешким временима
помогну једни другима у тренутку када је број жртава земљотреса и цунамија премашио
11.000 и када се настављају радови на хлађењу прегрејаних реактора.

  

У обраћању без преседана, који су емитовале главне телевизијске станице, прекинувши
пренос редовног програма, цар Акихито (77) рекао је да су проблеми у јапанским
нуклеарним реакторима, где се власти боре да спрече нуклеарну катастрофу, били
непредвидиви и да је „дубоко забринут” након разорног земљотреса.

  

Особље нуклеарке које је раније привремено обуставило радове на хлађењу прегрејаних
реактора у нуклеарној електрани Фукушима Даићи, вратило се на посао.

  

Према наводима портпарола јапанске владе, ниво радијације око нуклеарног комплекса
није толики да би могао моментално да угрози здравље.

  

И Светска здравствена организација је саопштила да нема доказа о значајном ширењу
радиоактивног зрачења из оштећене нуклеарне електране и позвала људе да остану
мирни и не ире гласине.

  

У међувремену, јак земљотрес јачине 6,0 степени Рихтерове скале погодио је источни
део Јапана, а према саопштењу Америчког геофизичког завода (УСГС), био је довољно
јак да уздрма зграде у престоници Токију.

  

Епицентар земљотреса био је у Тихом океану у префектури Чиба, 96 километара
источно од Токија. За сада нема извештаја о људским жртвама и штети, нити је издато
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упозорење на цунами.

  

Јапанска Национална полицијска агенција саопштила је да је број жртава земљотреса и
цунамија који је у петак погодио Јапан порастао на преко 11.000, укључујући 3.676 до
сада потврђених смртних случајева у 12 префектура и 7.843 особе које се воде као
нестале.

  

Биланс жртава ће, међутим, неизоставно порасти пошто се у приобалном делу
погођеном цунамијем проналази све више тела након повлачења воде и укидања
упозорења на опасност од цунамија.

  

Заменик премијера и министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да је, у име
Владе Србије и у договору са председником Републике Борисом Тадићем, понудио
јапанској влади помоћ у санирању последица земљотреса и цунамија у виду слања
једног спасилачког тима.

  

Он је истакао да је држава Србија понудила помоћ и међународним организацијама и
институцијама да заједнички учествују у санирању последица земљотреса и цунамија у
Јапану, као и да преко трећих држава - Русије и Турске, учествује у тим активностима.

  

Јапан је, у међувремену, затражио дистрибуцију јода од компаније „нукепиллс.цом” -
америчког „онлајн” снабдевача производима за заштиту од радијације и нуклеарних
катастрофа.

  

Централна банка Јапана (БОЈ) је наставила да убризгава средства у финансијски систем
те земље, понудивши на тржишту додатних 13,8 билиона јена (170 милијарди долара),
док је „Тојота”, највехи произвођач кола на свету, саопстила је да ће од сутра покренути
производњу у једном броју погона за израду делова за аутомобиле, што ће бити прво
оживљавање фабрика компаније од катастрофалног земљотреса у петак прошле
седмице.

  

(Танјуг)
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