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“Organisaties en instituten AGL beter verdelen over de lidstaten”

Regering steunt Karstoniaans plan wetenschappelijk instituut AGL
DIVIS (25 JULI) – Tijdens de komende Conferentie van de AGL, die later dit jaar in ons land wordt
gehouden, wil Karstonia voorstellen het Mård-Instituut, een in Marckfontänn gevestigde wetenschappelijke
organisatie, opnieuw in dienst te stellen van de AGL. Hoewel de Voskische regering in beginsel het plan
toejuicht om de AGL een wetenschappelijke instelling te geven, pleit zij voor een betere verdeling van de
suborganisaties van de AGL over de lidstaten.
Het Mård-Instituut gold tot 2004 als suborganisatie van de AGL. Omdat Karstonia in dat jaar de liga verliet, werden een
aantal taken overgedragen aan het Centrum voor Culturele Samenwerking “Jan Ylieen” in Kronenburg en het Monoghan
Institute for the Environment op de Mii-Eilanden. Dat veel andere wetenschappelijke taken toen zijn komen te vervallen,
kan aan de financiële situatie van de AGL van dat moment gelegen hebben. Minister Fatmir Halai Vrioni van onderwijs
vindt het een goed idee om de draad wat betreft het wetenschappelijk onderzoek in de AGL weer op te pakken: dit is
volgens hem bij uitstek een activiteit waar alle lidstaten van kunnen profiteren; wat voor afzonderlijke lidstaten wellicht
te duur is of om andere redenen moeilijk realiseerbaar, kan door een gezamenlijke organisatie wel van de grond komen.
Of het het Mård-Instituut moet zijn dat die taak (weer) op zich moet nemen, wil de minister niet zeggen. “De ruime
kennis die het instituut al heeft, pleit natuurlijk voor zijn herintroductie in de AGL”, zegt hij. “Dit zou echter betekenen
dat Karstonia twee belangrijke AGL-instanties binnen zijn landsgrenzen heeft (ook de AGL-Investeringsbank is in
Karstonia gevestigd, red.) en er valt veel voor te zeggen om de AGL-organisaties beter over de lidstaten te verdelen, om
zoveel mogelijk lidstaten bij de AGL te betrekken. In het geval van een uittreding is het daarnaast logistiek verkieslijker
om slechts één organisatie te hoeven verhuizen.” Minister van buitenlandse zaken Hasan Aliçka sluit zich hierbij aan:
“Wanneer de AGL besluit tot de herintroductie van het Mård-Instituut als wetenschappelijke instelling van de AGL, staat
het natuurlijk buiten kijf dat die organisatie in Karstonia gehuisvest blijft; in dat geval zal de Voskische regering dan ook
voorstellen de Investeringsbank te verhuizen.”
In het geval van een verhuizing van de AGL-Investeringsbank is onze hoofdstad Divis kandidaat-vestigingsplaats.

Wizz Air kondigt lowcostvluchten aan van en naar Divis
DIVIS (8 JULI) – De grootste lowcostluchtvaartmaatschappij van
Centraal- en Oost-Europa, Wizz Air, maakte vandaag bekend dat
er vanaf november vluchten zullen plaatsvinden tussen Divis en
Warschau (Polen), Varna (Bulgarije) en Kutaisi (Georgië). De
vluchten zullen elk twee keer per week plaatsvinden.
De komst van Wizz Air naar Voskië is het directe gevolg van een
wetswijziging die de huidige regering onlangs doorvoerde,
waardoor het vanaf september aantrekkelijker wordt voor lowcostmaatschappijen om op Voskië te vliegen. De luchthaven van Divis
schijnt inmiddels ook met andere maatschappijen aan het onderhandelen te zijn over bestemmingen naar West-Europa. Directeur
Avekus Boşkavs zegt dat de “ontsluiting” van Voskië het land en
de luchthaven een grote economische impuls zal geven.

Wizz Air vliegt straks ook op Voskië

Nep-advocate bestal tientallen cliënten
TODĢEKC (16 JULI) – Een vrouw uit Todģekc is vandaag gearresteerd nadat ontdekt werd dat zij jarenlang
onbeëdigd een advocatenkantoor onderhield en zich aldus liet betalen door zaken van diverse mensen aan te nemen, die
echter nooit voor de rechter kwamen. Sinds februari 2012 ontving ze op die manier onterecht meer dan 100.000 Krisis.
Het bedrog werd ontdekt toen een aantal cliënten naar de politie stapten toen bleek dat hun zaken niet bekend waren bij
andere personen of instanties dan henzelf en hun advocate. De politie greep in en arresteerde de vrouw in haar riante
villa ten westen van de stad. Haar man, die op de vlucht sloeg toen de politie arriveerde, kon door de havenpolitie van
Todģekc op zijn jacht op weg naar Iōnika worden aangehouden.
Als de vrouw schuldig wordt bevonden aan zwendel, kan ze tot negen jaar gevangenisstraf verwachten. De betrokkenheid van haar man wordt nog onderzocht.

