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 )جميعها سلبية( 853رقم  A3رحلة أثينا : شركة  -7

 )جميعها سلبية( 470رقم  SUرحلة موسكو : شركة  -1

 )جميعها سلبية( 7207رقم  LHرحلة فرانكفورت : شركة  -2

 )جميعها سلبية( 646رقم  PEGASUSرحلة اسطنبول : شركة  -3

 )جميعها سلبية( 717رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم  -4
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 )جميعها سلبية( 672رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم  -7

 جميعها سلبية() 115رقم  MEAرحلة كوبنهاغن : شركة  -8

 )جميعها سلبية( 727رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم  -70

 )جميعها سلبية( 422رقم  EYرحلة أبو ظبي : شركة  -77

 )جميعها سلبية( 375رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم  -71

 )حالة واحدة إيجابية( 207رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم  -72

 )جميعها سلبية( 713الشركة التركية رقم  رحلة اسطنبول : -73

 )جميعها سلبية( 846رحلة دبي : الشركة اإلماراتية رقم  -74

 )جميعها سلبية( 532رقم  SVرحلة الرياض : شركة  -75

 )حالة واحدة إيجابية( 155رقم  MEAرحلة اسطنبول : شركة  -76

 )جميعها سلبية( 141رقم  MEAرحلة أثينا : شركة  -77

 )جميعها سلبية( 537رقم  SVلة جدة : شركة رح -78
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 )جميعها سلبية( 407رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم  -10

 )جميعها سلبية( 724رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم  -17

 )جميعها سلبية( 177رقم  MEAرحلة فرانكفورت : شركة  -11

 )جميعها سلبية( 302رقم  RJرحلة عمان : شركة  -12

 )جميعها سلبية( 842رحلة دبي : الشركة اإلماراتية رقم  -13

 )حالة واحدة إيجابية( 720رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم  -14

 )جميعها سلبية( 214رقم  MEAرحلة أربيل : شركة  -15

 )جميعها سلبية( 212رقم  MEAرحلة بغداد : شركة  -16
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 )جميعها سلبية( 101رقم  MEAرحلة لندن : شركة  -25
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