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 )جميعها سلبية( 717رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم  -7

 )حالة واحدة إيجابية( 645رقم  PEGASUSرحلة اسطنبول : شركة  -1

 )جميعها سلبية( 305رحلة أديس أبابا : الشركة األثيوبية رقم  -2

 )جميعها سلبية( 7207رقم  LHرحلة فرانكفورت : شركة  -3
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 )جميعها سلبية( 2220رقم  TOرحلة أورلي : شركة  -73
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