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Radio Alise Plus ēterā ziņas “Pasaulē, Latvijā, Latgalē”, studijā Juris Saukāns.
========================================== 
Polija nemet pie malas centienus panākt, ka tai tiek izmaksātas reparācijas par nacistiskās Vācijas nodarītajiem zaudējumiem Otrā pasaules kara laikā. Var�ava tre�dien atteikusies pieņemt Vācijas oficiālo noraidījumu prasībai kompensēt nodarītos zaudējumus, kas saskaņā ar Polijas valdības aplēsēm sasniedz 1,3 triljonus eiro. Polija gatavojas iesniegt Vācijai rakstisku atbildi. Otrajā pasaules karā, kas Eiropā sākās ar Vācijas iebrukumu Polijā 1939.gadā, tika nogalināti gandrīz se�i miljoni Polijas pilsoņu, valsts cieta milzīgus materiālos zaudējumus, tika nopostītas baznīcas un citas kultūras vērtības, pat veselas pilsētas.
========================================== 
Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans telefonsarunā aicinājis Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu pasludināt vienpusēju uguns pārtrauk�anu Ukrainā. Šodien plānota arī Erdogana saruna ar Ukrainas prezidentu. Ņemot vērā Turcijas labās attiecības gan ar Krieviju, gan Ukrainu, prezidents ir vairākkārt piedāvājis sevi kā starpnieku uguns pārtrauk�anas panāk�anai Ukrainā. Arī vieno�anos par labības eksportu no Ukrainas palīdzēja panākt Turcija.
========================================== Norvēģijas Aizsardzības ministrija paziņoja,ka Norvēģija nodevusi Ukrainai vēl 10 tūksto�us 155 milimetru artilērijas �āviņu. Tos var izmantot vairākos artilērijas ieroču veidos, pa�gājējhaubices M109 ieskaitot. Savukārt Francijas prezidents tre�dien apsolīja Ukrainas prezidentam Francijā ra˛otus vieglos tankus "AMX-10 RC". Pagaidām nav zināms, cik tanku Francija piegādās Ukrainai un kad, taču ir zināms, ka �ī tipa tanki tiek izmantoti kop� pagāju�ā gadsimta astoņdesmitajiem gadiem, ir samērā viegli un mobili, un, kā norādīja šajā sakarā kāda Francijas amatpersona, ir paveci, bet darbojas labi. Francija jau ir piegādājusi Ukrainai raķe�u palaidējus, pretgaisa aizsardzības sistēmas, raķetes un bruņutransportierus.
========================================== Hīrānas reģionā Somālijā vakar divu teroristu pa�nāvnieku uzbrukumā vietējās pa�valdības ēkai nogalināti 29 cilvēki, abus uzbrucējus ieskaitot. Atbildību par uzbrukumu uzņēmās islāmistu kaujinieku organizācija "Al-Shabaab", paziņojot par to savā mediju platformā "Radio Andalus". Somālijā, kur dzīvo 16 miljoni cilvēku, islāmistu kaujinieku uzbrukumi notikuši jau gadiem, un Somālijas valdības pirms vairākiem mēne�iem uzsāktā militārā ofensīva pret tiem pagaidām nevar lepoties ar izciliem rezultātiem. Kaujinieki vēl joprojām kontrolē pla�us rajonus valsts centrālajā daļā. 
========================================
Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" sākta parakstu vāk�ana par transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atcel�anu komerctransportam. Kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Edgars Vinciuns. Viņ� skaidro, ka patlaban komerctransporta īpa�nieki veic transportlīdzekļa eksluatācijas nodokļa maksājumu pie ikgadējās tehniskās apskates. Tāpat tiek maksāta arī autoceļu lieto�anas nodeva jeb tā sauktā vinjete. "Iznāk, ka Latvijas vietējie pārvadātāji maksā divus nodokļu maksājumus, kas sevī ietver vienu un to pa�u! Proti, �ī, manuprāt, ir dubulta un negodīga mūsu uzņēmēju aplik�ana ar nodokli," uzsver idejas autors.
========================================= Šonedēļ Jēkabpils reģionālā slimnīca atjaunojusi diennakts neatliekamās palīdzības snieg�anu traumatoloģijas pacientiem un to stacionē�anu Traumatoloģijas un ortopēdijas nodaļā. No 2021.gada 20.decembra traumatoloģijas pakalpojumu nodro�ināja Madonas slimnīca, jo Jēkabpils slimnīcai trūka kvalificēta personāla. ==========================================
Daugavpilī šodien atklāta izstāde par Amerikas latvie�u kopienas dzīvi Latvijas okupācijas laikā. Izstāde Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā ar nosaukumu "ASV - dro�s patvērums laikā, kad dzimtene okupēta 1940-1991" veidota Latvijas Okupācijas muzeja sadarbībā ar ASV vēstniecību un būs apskatāma līdz 7.februārim. =======================================
 Ziņu apskatu “Pasaulē, Latvijā, Latgalē” pēc publikāciju materiāliem sagatavoja radio Alise Plus informācijas un ziņu dienests ar "Sabiedrības Integrācijas Fonda" atbalstu, radio Alise Plus studijā bija Juris Saukāns.

