
ALDA-ն հրավիրվել է որպես

փորձագետ Ուկրաինայում,

Մոլդովայում և  Թուրքիայում

ապակենտրոնացված

համագործակցության և

ժողովրդավարական

գործընթացների հարցերով

 
ALDA տեղեկագիր, նոյեմբեր 2022

Բազմաշահագրգիռ մոտեցում Ուկրաինայի վերակառուցման
համար. ALDA, CORLEAP և    Չեխիայի նախագահություն

 
Միանալով «Ուկրաինայի վերակառուցմանը» թեմայով քննարկմանը

 
 Տեղայնացումը և ապակենտրոնացված համագործակցությունը հանդիսանում

են Արևելյան գործընկերության (ԱլԳ) երկրներում ժողովրդավարական
գործընթացի առանցքային շրջադարձային կետ և դրական մոտեցում:

Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով Ուկրաինայում շարունակվող ներխուժումը,
ճնշումը, որին բախվում է Մոլդովան նաև էներգամատակարարման առումով,
կամ պատերազմը, որին պետք է դիմակայեր Հայաստանը՝ /պարզապես  նշում

ենք մի քանիսը/ինչպե՞ս հնարավոր կլինի հաղթահարել այդ
մարտահրավերները։

 
Կարդալ ավելին →

ALDA-ն ARLEM-ի
տարեկան հանդիպմանը
Թուրքիայում. քաղաքները

և կայունությունը
կենտրոնում

 
Թուրքիայի Իզմիր քաղաքում 2022
թվականի նոյեմբերի 7-8-ը տեղի
ունեցավ Եվրո-Միջերկրական
Տարածաշրջանային և Տեղական
Ասամբլեայի (ARLEM) տարեկան
ժողովը: Տեղի ունենալով COP27-ի
հետ զուգահեռ՝ այս տարվա
լիագումար նիստը կենտրոնացած
էր Միջերկրականի կլիմայական
գործողությունների վրա՝
միաժամանակ ընդգծելով
տեղական իշխանությունների
դերը՝ որպես գործընթացում
ներգրավված առանցքային
դերակատարներ:
Հետևաբար, թիրախին և
հավակնոտ նպատակին հասնելու
համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել
յուրաքանչյուր շահագրգիռ կողմ:
 

Կարդալ ավելին →

Տեղական
նախաձեռնությունները և
ապակենտրոնացումը՝

Արևելյան
գործընկերության

ժողովրդավարական
գործընթացի հիմքում

 
Վեց երկրներ՝ Հայաստան,
Ադրբեջան, Բելառուս, Վրաստան,
Մոլդովա և Ուկրաինա,
հավաքվեցին 2009 թվականին՝
հիմնելու Արևելյան
գործընկերությունը (ԱլԳ)։ 
Վերջինս, այսպիսով, միտված է
ամրապնդելու
հարաբերությունները թե՛
քաղաքական, թե՛ սոցիալ-
տնտեսական ոլորտներում
Եվրամիության (ԵՄ) հետ։

Այնուամենայնիվ, ինչպե՞ս բացել
այս թեմատիկությունը և ավելացնել
նրանց միջև կապը:
Ռազմավարությունները կարող են
լինել հազարավոր, բայց,
անկասկած, բավարար, ինպես
շեշտվում է զեկուցող Ք.
 

Կարդալ ավելին →
 

Վրոցլավում՝ Ուկրաինային աջակցելու գործում տեղական
ինքնակառավարման մարմինների և քաղաքացիական

հասարակության դերին նվիրված համաժողով 
 

Նոյեմբերի 25-ին Վրոցլավում Եվրոպական հանձնաժողովի տարածաշրջանային
ներկայացուցչությունը և Արևելյան Եվրոպայի քոլեջը Վրոցլավում

(Լեհաստան)կազմակերպում են համաժողով՝ «Զարգացման աջակցություն հանուն
ժողովրդավարության. տեղական ինքնակառավարման մարմինների և

քաղաքացիական հասարակության դերը․ Ուկրաինային աջակցելու բազմաշահառու
գործիք», ALDA-ի, Ստորին Սիլեզիայի շրջանի և Վրոցլավի քաղաքապետարանի հետ

համագործակցությամբ:
 

Կարդալ ավելին →
 

 

ALDA-ն հանուն COP27

COP27. ALDA-ի ակտիվ նվիրվածությունը մոլորակին, նրա
տեսակներին և մարդկանց

 
 Կլիմայի համաշխարհային գագաթնաժողովը՝ COP27, մեկնարկել է Շարմ Էլ-Շեյխում
(Եգիպտոս)  2022 թվականի նոյեմբերի 6-ից 18-ը: Դա  այն կողմերի համաժողովն է,
որոնք ստորագրել են ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիան

(UNFCCC):
  Միավորված ազգերի կազմակերպության կլիմայի փոփոխության համաժողովները

աշխարհի խոշորագույն միջազգային հանդիպումներից են: Ավելին, կլիմայի
փոփոխությունը և շրջակա միջավայրի վնասը հրատապ խնդիրներ են ամբողջ

աշխարհում, քանի որ դրանց ազդեցությունն արդեն զգացվում է:
 

Կարդալ ավելին →

«Կլիմայի Փոփոխության»
երիտասարդական

դեսպանը COP27-ում կոչ է
անում կլիմայական
արդարադատության

 
Ավելի քան 100,000-ի
աջակցությամբ «Climate Of Change»
ծրագրի կոնսորցիումը պահանջում
է Կլիմայական
արդարադատություն COP27-ում:
Վերջինս, որը սկսվում է 2022
թվականի նոյեմբերի 6-ին
Եգիպտոսում, ներկայացնում է
կլիմայի փոփոխության,
կանաչապատման և շրջակա
միջավայրի վերաբերյալ
համաշխարհային ամենակարևոր
գագաթնաժողովը։
Ավելի քան 90 պետության
ներկայացուցիչներ և
պատվիրակներ հավաքվում են
Եգիպտոսի Շարմ Էլ-Շեյխ
քաղաքում՝ անդրադառնալով
ներկայիս կլիմայական
ճգնաժամին՝ միաժամանակ
գտնելով ընդհանուր լուծում: Այս
շրջանակներում մոբիլիզացվում է
նաև քաղաքացիական
հասարակությունը և կոչ է անում
արագ ու կոնկրետ
գործողությունների. օրինակ՝
ավելի քան 100.000-ը մասնակցում
է #ClimateOfChange շարժմանը`
խնդրելու կլիմայական
արդարություն:
 

Կարդալ ավելին →

Ուսուցման
նորարարական

ձևաչափերի ներդրում
բարձրագույն կրթության

մեջ. Կանաչ
հմտությունների առցանց

փոխանակում 
 

Green Skills for Cities-ի առաջիկա
առցանց փոխանակումը

  
Ցանկանու՞մ եք ընդլայնել ձեր
հմտությունները միջառարկայական
ուսուցման և ուսանողների համար
քաղաքներում կայուն զարգացման
վերաբերյալ վերապատրաստման
ոլորտում: Դուք
ուսումնասիրությունների ղեկավա՞ր,
(միջ)ազգային թրեյնե՞ր և ուսուցի՞չ եք
բարձրագույն կամ մասնագիտական
կրթության ոլորտում և հետաքրքրվա՞ծ
եք կայուն զարգացման համար
կրթությամբ:
Ապա այս միջոցառումը ձեզ համար է.
Ձեռք բերեք փորձաքննություն
(սովորեք ոլորտում նորարարական
գաղափարներից)
Ոգեշնչվեք (միացեք և սովորեք
անելիքների և չարածների
վերաբերյալ քննարկումներից)
• Կիսվեք ձեր գաղափարներով
(բերեք նոր ասպեկտներ՝
ընդլայնելու մեր տեսակետները)
 

Կարդալ ավելին →
SDG 13 →

Համայնքային
աշխատողների

հնարավորություն.
Ներառման և 

մասնակցության
ինտերակտիվ հարթակ

 
PIECE ծրագիր. թվայնացում և
գործիքների տրամադրում

համայնքին
 
Վերջին մի քանի ամիսների
ընթացքում ծրագրի կոնսորցիումը
կազմակերպել և իրականացրել է
մի քանի նախաձեռնություններ՝
ամրապնդելու տարածման
դինամիկան և  մտավոր
արդյունքների ներկայացման
միջոցով հասնելու ավելի
անմիջական և անուղղակի
շահառուներին:
Ամառային ընդմիջումից
անմիջապես հետո գործընկերները
հանդիպեցին Սևիլիայում՝
Անդրազգային Ծրագրի վերջին
հանդիպմանը, որտեղ նրանք
քննարկեցին ծրագրի
գործունեության և արդյունքների
զարգացումը, մտքեր
փոխանակեցին իրենց հայրենի
երկրներում տիրող իրավիճակի
վերաբերյալ և միասին խոսեցին
մտավոր արդյունքների
վերջնականացման մասին:
 

Կարդալ ավելին →

SMELT ծրագիր․ միասին
օգնել մարգինալացված
մարդկանց մուտք գործել

աշխատաշուկա
 

2022թ. հոկտեմբերի 17-ին և 18-ին
SMELT -աշխատանքի շուկա մուտք
գործելու համար մարգինալացված
մարդկանց հմտությունները
ծրագրի գործընկերները՝
հավաքվեցին Խիխոնում
(Իսպանիա) իրենց չորրորդ
Անդրազգային հանդիպմանը:
Հանդիպումը մեկնարկեց՝
ընդգծելով ծրագրերի
ձեռքբերումներն ու մինչ այժմ ձեռք
բերված արդյունքները։ SMELT
ծրագիրը նպատակ ունի
դիմակայել աշխատուժի պակաս
ունեցող բիզնես հատվածների
պարադոքսին և խոցելի
գործազուրկների մեծ թվին`
աջակցելով մարգինալացված
մարդկանց աշխատաշուկայի
համար ռազմավարական
հիմնական կարողություններ ձեռք
բերելու և զարգացնելու հարցում:
 

Կարդալ ավելին →
SDG 10 →

առաջարկների կոչեր

Call 1: Developing financial competencies (FinCoM) in Jordan
Deadline of the call: 22 December 2022
Location:  Jordan
 
Call2: Enhancing accountability in South Africa
Deadline of the call: 26 January 2023
Location:  South Africa
 
Call 3: Boosting food production in Rwanda "KUNGAHARA"
Deadline of the call: 10 January 2023
Location:  Rwanda
 
Call 4: Arctic Youth Dialogues
Deadline of the call: 31 January 2023
Location:  Arctic
 
Call 5: Grant Scheme “Enhancing the Competitiveness of SMEs through Support for Women and
Youth Entrepreneurship”
Deadline of the call: 27 January 2022
Location:  Montenegro
 
Call 6: EuropeAid (Malawi) Enhancing Meaningful Participation of Women, Youth and Marginalised
Groups in Political Processes and Decision-Making
Deadline of the call: 31 January 2023
Location:  Malawi
 
Call 7: Support to Civil Society Organisations (CSOs) and Support to Human Rights and Democracy
(HR&D)
Deadline of the call: 06 January 2023
Location:  Cambogia
 
Call 8: European Cooperation projects Small scale
Deadline of the call: 23 March 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)) and non-EU countries: 
listed EEA countries and countries associated to the Creative Europe Programme or countries which are in
ongoing negotiations for an association agreement and where the agreement enters into force before grant
signature
 
Call 9: European Cooperation projects Medium scale
Deadline of the call: 23 February 2023
Location:  EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)) and non-EU countries: 
listed EEA countries and countries associated to the Creative Europe Programme or countries which are in
ongoing negotiations for an association agreement and where the agreement enters into force before grant
signature
 
Call 10: European Cooperation projects Large scale
Deadline of the call: 23 February 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)) and non-EU countries:
listed EEA countries and countries associated to the Creative Europe Programme or countries which are in
ongoing negotiations for an association agreement and where the agreement enters into force before grant
signature

SUPPORTED BY

Manage your subscription  |  Unsubscribe

You are receiving this message because you registered and agreed to receive ALDA newsletter.
ALDA, Viale Milano 36, Vicenza, 36100 Vicenza IT

www.alda-europe.eu (+39)0444540146 ALDA - European Association for Local Democracy

Message sent with MailUp®

https://alda-europe.musvc2.net/e/t?q=3%3d3aJX0b%263%3dQ%26p%3dZNW%26q%3dYJZ8a%26B%3d8vR7I_tyjp_59_9qUx_I6_tyjp_4DrSefyT.gKr9nQ7.3qK_9qUx_I6h_PhsR_ZwHpJ.rIrV_9qUx_I6_tyjp_5Dw6g_PhsR_auKyX0H2Br7g_PhsR_auF2C2Z_tyjp_5B6Lsa_9qUx_J1cY_9qUx_IV_tyjp_4dE_HS1g_SfNC_HS1g_R8_PhsR_auAigPS4_PhsR_ZMN_tyjp_5B7L_tyjp_4dO8gev1_tyjp_4dE_HS1g_SfN7_HS1g_R8VGQ_tyjp_4dE_HS1g_SfNC_HS1g_R1c9r8dO1dCvSh_PhsR_ar8_tyjp_4Ds5_tyjp_4dE_HS1g_SfNC_HS1g_R8a_9qUx_J16D_9qUx_J4zWBnEtd%264%3doS0LeZ.55v%26G0%3dY6g
https://alda-europe.musvc2.net/e/t?q=4%3d6aPYCb%269%3dR%26s%3dZTX%26t%3dYPaAa%26H%3d9yRCJ_wypq_89_ErXx_O7_wypq_7DxThf5U.jKx0qQC.4tK_ErXx_O7k_PntU_Z3IsJ.xJuV_ErXx_O7_wypq_8D37j_PntU_a1L2XFI5Bx8j_PntU_a1G5C8a_wypq_8BBM3a_ErXx_P2fY_ErXx_OW_wypq_7dK_IV1m_TiNI_IV1m_SA_PntU_a1BlgVT7_PntU_ZSO_wypq_8BCM_wypq_7dU9je22_wypq_7dK_IV1m_TiNC_IV1m_SAVMR_wypq_7dK_IV1m_TiNI_IV1m_S2f9xAdU2gC2Tk_PntU_ax9_wypq_7Dy6_wypq_7dK_IV1m_TiNI_IV1m_SAa_ErXx_P29D_ErXx_P53WJoHtj%265%3drSFMhZ.A6y%26GF%3dZ9g
https://alda-europe.musvc2.net/e/t?q=4%3dBX4YIY%26m%3dR%26y%3dW8X%26z%3dV4aGX%26v%3d95OqJ_3vTq_D6_srdu_37_3vTq_CAbTnciU.pHb0wNq.4zH_srdu_37q_MRta_WgIyG.bJ1S_srdu_37_3vTq_DAg7p_MRta_XeL8UtIA9b8p_MRta_XeGA0la_3vTq_D9pM3X_srdu_42lV_srdu_3W_3vTq_Cay_IbxQ_ToKw_IbxQ_SG_MRta_XeBrd0TC_MRta_W7O_3vTq_D9qM_3vTq_Ca99pbf2_3vTq_Cay_IbxQ_ToKq_IbxQ_SGS1R_3vTq_Cay_IbxQ_ToKw_IbxQ_S2l6bGa92m0fTq_MRta_Xb9_3vTq_CAc6_3vTq_Cay_IbxQ_ToKw_IbxQ_SGX_srdu_42EA_srdu_459T3oNqN%265%3dxPtMnW.o65%26Dt%3dZEd
https://alda-europe.musvc2.net/e/t?q=4%3dCX6YJY%26o%3dR%26z%3dW0X%261%3dV6aHX%26x%3d96OsJ_4vVq_E6_ureu_57_4vVq_DAdTockU.qHd0xNs.41H_ureu_57r_MTtb_WiIzG.dJ2S_ureu_57_4vVq_EAi7q_MTtb_XgL9UvIB9d8q_MTtb_XgGB0na_4vVq_E9rM5X_ureu_62mV_ureu_5W_4vVq_Da1_IcxS_TpKy_IcxS_SH_MTtb_XgBsdBTD_MTtb_W9O_4vVq_E9sM_4vVq_DaA9qbh2_4vVq_Da1_IcxS_TpKs_IcxS_SHS3R_4vVq_Da1_IcxS_TpKy_IcxS_S2m6dHaA2n0hTr_MTtb_Xd9_4vVq_DAe6_4vVq_Da1_IcxS_TpKy_IcxS_SHX_ureu_62FA_ureu_650T3oOqP%265%3dyPvMoW.q66%26Dv%3dZFd
https://alda-europe.musvc2.net/e/t?q=8%3dMYGcTZ%26z%3dV%260%3dXKb%26A%3dWGeRY%269%3dCFP4N_Dwgu_O7_6vov_FA_Dwgu_NBoXydvY.1IoD8O4.8AI_6vov_FA2_Nexl_XtM0H.oNBT_6vov_FA_Dwgu_OBtA1_Nexl_YrPIV7ML0oB1_Nexl_YrKLAye_Dwgu_O03RKY_6vov_G6wW_6vov_Fa_Dwgu_NbB_Mmyd_XzL0_Mmyd_WR_Nexl_YrF3eMXN_Nexl_XJS_Dwgu_O04Q_Dwgu_NbLC1cs6_Dwgu_NbB_Mmyd_XzL4_Mmyd_WRTDV_Dwgu_NbB_Mmyd_XzL0_Mmyd_W6w7oRbL6xAsX2_Nexl_YoC_Dwgu_NBp0_Dwgu_NbB_Mmyd_XzL0_Mmyd_WRY_6vov_G6PB_6vov_G9JU0sYra%269%3d9Q7QyX.20F%26E7%3ddPe
https://alda-europe.musvc2.net/e/t?q=5%3dHWMZOX%266%3dS%265%3dVQY%266%3dUMbMW%26E%3d0AN0K_9umr_J5_Bsjt_L8_9umr_I0uUtb2V.vGuA3M0.56G_Bsjt_L8w_Lkug_VzJ5F.uK7R_Bsjt_L8_9umr_J0z8v_Lkug_WxMDTCJG8u9v_Lkug_WxHG95b_9umr_J89O7W_Bsjt_M3rU_Bsjt_LX_9umr_IZH_Jhwj_UuJF_Jhwj_TM_Lkug_WxCxcSUI_Lkug_VPP_9umr_J80N_9umr_IZR0vay3_9umr_IZH_Jhwj_UuJ0_Jhwj_TMRJS_9umr_IZH_Jhwj_UuJF_Jhwj_T3r5uMZR3s9yUw_Lkug_Wu0_9umr_I0v7_9umr_IZH_Jhwj_UuJF_Jhwj_TMW_Bsjt_M3K0_Bsjt_M6ESIpTpg%266%3d4OCNtV.87A%26CC%3daKc
https://alda-europe.musvc2.net/e/t?q=9%3dGT8dNU%26q%3dW%264%3dSBc%265%3dR8fLT%26z%3dD0KuO_8rXv_I2_wwiq_7B_8rXv_H7fYsYmZ.uDfE2Ju.95D_wwiq_7Bv_IVyf_SkN4C.fO6O_wwiq_7B_8rXv_I7kBu_IVyf_TiQCQxNF5fCu_IVyf_TiLF6pf_8rXv_I5tR0T_wwiq_87qR_wwiq_7b_8rXv_HW3_NgtU_YtG1_NgtU_XL_IVyf_TiGwZDYH_IVyf_SAT_8rXv_I5uR_8rXv_HWCDuXj7_8rXv_HW3_NgtU_YtGu_NgtU_XLO5W_8rXv_HW3_NgtU_YtG1_NgtU_X7q2fLWC7r6jYv_IVyf_TfD_8rXv_H7gA_8rXv_HW3_NgtU_YtG1_NgtU_XLT_wwiq_87J7_wwiq_80DO_Sibn%26i%3dIAJ19H.EjP%26yJ%3dDZO
https://alda-europe.musvc2.net/e/t?q=3%3d3U6X0V%26o%3dQ%26p%3dT0W%26q%3dS6Z8U%26x%3d8vLsI_tsVp_53_uqUr_56_tsVp_48dSeZkT.gEd9nKs.3qE_uqUr_56h_JTsR_TiHpD.dIrP_uqUr_56_tsVp_58i6g_JTsR_UgKyRvH26d7g_JTsR_UgF27nZ_tsVp_56rLyU_uqUr_61cS_uqUr_5V_tsVp_4X1_HSuS_SfHy_HSuS_R8_JTsR_UgAiaBS4_JTsR_T9N_tsVp_56sL_tsVp_4XA8gYh1_tsVp_4X1_HSuS_SfHs_HSuS_R8P3Q_tsVp_4X1_HSuS_SfHy_HSuS_R1c3d8XA1d7hSh_JTsR_Ud8_tsVp_48e5_tsVp_4X1_HSuS_SfHy_HSuS_R8U_uqUr_6168_uqUr_64zQ1nEnP%264%3doMvLeT.q5v%26Av%3dY6a
https://alda-europe.musvc2.net/e/t?q=0%3d6SMeCT%266%3dX%26s%3dRQd%26t%3dQMgAS%26E%3dEyJ0P_wqmw_81_BxXp_LC_wqmw_76uZhX2a.jCuFqI0.0tC_BxXp_LCk_HkzU_RzOsB.uPuN_BxXp_LC_wqmw_86zCj_HkzU_SxR2PCO54uDj_HkzU_SxM555g_wqmw_849SzS_BxXp_M8fQ_BxXp_Lc_wqmw_7VH_OVsj_ZiFF_OVsj_YA_HkzU_SxHlYSZ7_HkzU_RPU_wqmw_840S_wqmw_7VREjWy8_wqmw_7VH_OVsj_ZiF0_OVsj_YANJX_wqmw_7VH_OVsj_ZiFF_OVsj_Y8f1uAVR8g5yZk_HkzU_SuE_wqmw_76vB_wqmw_7VH_OVsj_ZiFF_OVsj_YAS_BxXp_M896_BxXp_MA3N_BxXp_LCScft%26i%3dCEP13L.KjJ%263P%3dDTS
https://alda-europe.musvc2.net/e/t?q=7%3dIV6bPW%26o%3dU%266%3dU0a%267%3dT6dNV%26x%3dBBMsM_0tVt_K4_uuks_50_0tVt_J9dWuakX.wFdC4Ls.77F_uuks_50x_KTwh_UiL6E.dM8Q_uuks_50_0tVt_K9i0w_KTwh_VgOESvLH7dAw_KTwh_VgJH8nd_0tVt_K7rPDV_uuks_65sT_uuks_5Z_0tVt_JY1_LivS_WvIy_LivS_VN_KTwh_VgEybBWJ_KTwh_U9R_0tVt_K7sP_0tVt_JYABwZh5_0tVt_JY1_LivS_WvIs_LivS_VNQ3U_0tVt_JY1_LivS_WvIy_LivS_V5s4dNYA5t8hWx_KTwh_VdB_0tVt_J9e9_0tVt_JY1_LivS_WvIy_LivS_VNV_uuks_65L9_uuks_68FQ4rUoP%268%3d5NvPuU.q9B%26Bv%3dcLb
https://alda-europe.musvc2.net/e/t?q=9%3d1ZLd8a%265%3dW%26n%3dYPc%26o%3dXLf6Z%26D%3d7a8tDtQ9O_rxlv_38_AwSw_KB_rxlv_2CFSw.Ct9e98Kk.08I_rxlv_2CTrDh.XQrL9A%26d%3dJDOv0K.JeQ%262O%3d9aR
https://alda-europe.musvc2.net/e/t?q=A%3d0S4fGT%26m%3dY%26w%3dR8e%26x%3dQ4hES%26v%3d9j1bF3JqQ_1qTx_B1_sybp_3D_1qTx_A6uUrJuC1.3pK_1qTx_A6BtMafS1EqC%26m%3dCvQ533.LnJ%26jQ%3dHT0
https://alda-europe.musvc2.net/e/t?q=6%3d2ZAa9a%26t%3dT%26o%3dYEZ%26p%3dXAc7Z%263%3dAuQxL_sxas_48_ztTw_09_sxas_3C5Px.FvLu8oKbJ.kHn_OYvQ_Yn4mAi8vOwIf_OYvQ_Yn%267%3dnR1OdY.v8u%26F14b8i%3db5f
https://alda-europe.musvc2.net/e/t?q=9%3d3aId0b%262%3dW%26p%3dZMc%26q%3dYIf8a%26A%3dDvR6O_tyiv_59_8wUx_HB_tyiv_4DCSy.JyJmCtEp.A5I_tyiv_4DsKoNqJ1_PgyR_Zv7uQ59k90EqL-5B-vFu-H7c9qqAqH-fC3KePq91-9wApAyAu%26B%3d3QuTsX.pC0%26Eu%3dgJe
https://alda-europe.musvc2.net/e/t?q=3%3d9W4XFX%26m%3dQ%26v%3dV8W%26w%3dU4ZDW%26v%3d82NqI_zuTp_A5_sqat_36_zuTp_00xM5.SpK2Oc5.kIn_HYwQ_RnOt5z_LRsX_Vg1t8b53%268%3dnK1PdR.v9u%2691%3dc1i5b5Y
https://alda-europe.musvc2.net/e/t?q=A%3d2TDf9U%26w%3dY%26o%3dSHe%26p%3dRDh7T%266%3d9b2lFuK1_PRta_ab_Ib1Q_Sq_PRta_ZgN8U.bCo9-fL3Mq6.pS%26e%3dD6Qw4C.LfK%26tQ%3d0UJ
https://alda-europe.musvc2.net/e/t?q=6%3d5U4aBV%26m%3dT%26r%3dT8Z%26s%3dS4c0U%26v%3dAxLqL_vsTs_73_stWr_39_vsTs_68pI.iMsHt3.fN_vsTs_68fG_vsTs_68qNfDj6eLjHr-6fMeAm_KUuQ_Uj-_J4e3bRvT_TgIy4mBg3uBsF_stWr_39DYf4AXAX-CXf6-864Z-fXdX-CUcT0b6bg5c8_vsTs_68m4r9v4k7-fG%26h%3dEvLz53.GiL%26jL%3dCV0
https://alda-europe.musvc2.net/e/t?q=5%3dBaQZIb%260%3dS%26y%3dZUY%26z%3dYQbGa%26I%3d05RDK_3yqr_D9_Fsdx_P8_3yqr_CDKO8.906l-CIJzN3.76_Poua_Z477CBL4_Poua_Z477CBL-8PC5w9K-LzM0-3l9yK6NDG3R-IC397Fp_Poua_Z4%266%3dxSGNnZ.B75%26GG%3daEg
https://alda-europe.musvc2.net/e/t?q=3%3d5ZLXBa%265%3dQ%26r%3dYPW%26s%3dXLZ0Z%26D%3d1e8t8xQ9I_vxlp_78_AqWw_K6_vxlp_6CvEtYP.5k_OjsT_Yy_HUzi_R7_OjsT_Yy%264%3dqRBLgY.75x%26FB%3dY8f
https://alda-europe.musvc2.net/e/t?q=8%3dHaBcOb%26u%3dV%265%3dZFb%266%3dYBeMa%264%3d6r9jCARyN_9ybu_J9_1vjx_AA_9ybu_ID4IwAl8.zL3_Mh1Y_Ww%26B%3dvP0TlW.5C3%26D0%3dgCd

