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 2222 كانون االول 27

 
 : 1017-71-16نتائج يومية 

 )حالتان إيجابيتان( 646رقم  PEGASUSرحلة اسطنبول : شركة  -7

 )جميعها سلبية( 7207رقم  LHرحلة فرانكفورت : شركة  -1

 )حالة واحدة إيجابية( 717رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم  -2

 )جميعها سلبية( 306رقم  RJرحلة عمان : شركة  -3

 التان إيجابيتان()ح 115رقم  MEAرحلة كوبنهاغن : شركة  -4

 )جميعها سلبية( 835رقم  A3رحلة أثينا : شركة  -5

 )جميعها سلبية( 470رقم  SUرحلة موسكو : شركة  -6

 )خمس حاالت إيجابية( 305رحلة أديس أبابا : الشركة األثيوبية رقم  -7

 )ثالث حاالت إيجابية( 672رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم  -8

 )خمس حاالت إيجابية( 846شركة اإلماراتية رقم رحلة دبي : ال -70

 )حالتان إيجابيتان( 2220رقم  TOرحلة باريس : شركة  -77

 )حالة واحدة إيجابية( 727رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم  -71

 )حالتان إيجابيتان( 277رقم  MEAرحلة عمان : شركة  -72

 ية()جميعها سلب 740رقم  GMرحلة زيورتش : شركة  -73

 )حالتان إيجابيتان( 153رقم  MEAرحلة اسطنبول : شركة  -74

 )حالة واحدة إيجابية( 274رقم  G9رحلة الشارقة : شركة  -75

 )حالة واحدة إيجابية( 424رقم  EYرحلة أبو ظبي : شركة  -76

 )حالتان إيجابيتان( 455رقم  AIR FRANCEرحلة باريس : شركة  -77

 )جميعها سلبية( 204رقم  MEAرحلة القاهرة : شركة  -78
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 )جميعها سلبية( 604رقم  UBDرحلة أربيل : شركة  -10

 )حالتان إيجابيتان( 155رقم  MEAرحلة اسطنبول : شركة  -17

 )حالتان إيجابيتان( 608رحلة القاهرة : الشكة المصرية رقم  -11

 )جميعها سلبية( 151رقم  MEAرحلة الرنكا : شركة  -12

 )حالة واحدة إيجابية( 3850رقم  TOشركة رحلة ليون :  -13

 )جميعها سلبية( 532رقم  SVرحلة الرياض : شركة  -14

 )جميعها سلبية( 722رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم  -15

 )جميعها سلبية( 316رقم  MEAرحلة دبي : شركة  -16

 ()ثمان حاالت إيجابية 713رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم  -17

 )خمس حاالت إيجابية( 375رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم  -18

 )حالتان إيجابيتان( 101رقم  MEAرحلة لندن : شركة  -20

 )جميعها سلبية( 207رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم  -27

 )جميعها سلبية( 375رقم  SRرحلة دوسلدورف : شركة  -21

 )ست حاالت إيجابية( 720رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم  -22

 )جميعها سلبية( 677رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم  -23

 )حالة واحدة إيجابية( 8870رقم  EWرحلة دوسلدورف : شركة  -24

 )جميعها سلبية( 302رقم  MEAرحلة الكويت : شركة  -25

 )جميعها سلبية( 770رقم  SRرحلة برلين : شركة  -26

 )حالة واحدة إيجابية( 124رقم  MEAرحلة ميالنو : شركة  -27

 )حالة واحدة إيجابية( 212رقم  MEAرحلة بغداد : شركة  -28
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 )أربع حاالت إيجابية( 842رحلة دبي : الشركة اإلماراتية رقم  -30

 )خمس حاالت إيجابية( 173رقم  MEAرحلة جينيف : شركة  -37

 )جميعها سلبية( 302رقم  RJان : شركة رحلة عم -31

 )حالتان إيجابيتان( 171رقم  MEAرحلة باريس : شركة  -32

 )حالتان إيجابيتان( 327رقم  MEAرحلة دبي : شركة  -33

 )ثالث حاالت إيجابية( 131رقم  MEAرحلة مدريد : شركة  -34

 )حالة واحدة إيجابية( 120رقم  MEAرحلة باريس : شركة  -35

 )ثالث حاالت إيجابية( 748رقم  FZلة دبي : شركة رح -36

 )تسع حاالت إيجابية( 715رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم  -37

 )سبع حاالت إيجابية( 157رقم  MEAرحلة اسطنبول : شركة  -38

 )حالتان إيجابيتان( 377رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم  -40

 )جميعها سلبية( 206رقم  MEAرحلة القاهرة : شركة  -47

 )خمس حاالت إيجابية( 318رقم  MEAرحلة دبي : شركة  -41

 )ثالث حاالت إيجابية( 752رقم  PEGASUSرحلة اسطنبول : شركة  -42

 )حالة واحدة إيجابية( 844رحلة دبي : الشركة اإلماراتية رقم  -43

 )جميعها سلبية( 326رقم  MEAرحلة الدوحة : شركة  -44

 )جميعها سلبية( 777رقم  RBق : شركة رحلة دمش -45


