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طائــرة  مركبــة  هــو  الســاخن  الهــواء  منطــاد 
تقنيــة  أول  وهــو  الهــواء،  مــن  أخــف  وزنهــا 
رحلــة أول  كانــت  بنجــاح.  اإلنســان  تحمــل  طيــران 
نوفمبــر   21 فــي  الســاخن  الهــواء  لمنطــاد  طيــران 
األخــوان  المنطــاد  صنــع  باريــس،  فــي   1783
وفــي  .1783 أغســطس   27 فــي  مونغولفييــه 
الهــواء  منطــاد  عصــر  انطــاق   1960 عــام 
يوســت  إدوارد  اختــرع  حيــث  الحديــث،  الســاخن 
المنطــاد عمــل  ــر  غيَّ الــذي  البروبــان  غــاز  موقــد 
طــار  الســاخن.  الهــواء  إلــى  الغــاز  طاقــة  مــن 
بنجــاح  الســاخن  الهــواء  بموقــد  بالــون  أول 
األمريكيــة. المتحــدة  الواليــات  نبراســكا،  فــي 
علــى  الســاخن  الهــواء  منطــاد  عمــل  مبــدأ  يقــوم 
موقــد  بواســطة  البالــون  داخــل  الهــواء  تســخين 
قــوة عنــه  ينتــج  ممــا   ، كثافــة  أقــل  يصبــح  وبالتالــي 
عندمــا  الســاخن  الهــواء  منطــاد  ينــزل  صاعــدة. 
البالــون  ويطفــو  بــارًدا.  بداخلــه  الهــواء  يكــون 
والــوزن الرفــع  قــوة  كانــت  إذا  ثابــت  ارتفــاع  علــى 
رئيســية  أجــزاء   3 مــن  المنطــاد  يتكــون  متماثلــة. 
 )Envelope( المغلــف  أو  الحقيبــة  او  البالــون  وهــي: 
للحريــق المقــاوم  النايلــون  مــن  صنعــه  ويتــم 
الجيــل  طــرازات  بعــض  تســتخدم   ، والتمــزق 
 )Hyperlife( بـــ  تعــرف  التــي  المناطيــد  مــن  الجديــد 
مــن مســتوى  أعلــى  لضمــان  الفضــة  طــاء 
و  الشــمس،  وأشــعة  الهــواء  تســرب  ومنــع  األمــان 
الدافعــة  القــوة  ويعــد   )Burner  ( الشــعلة  موقــد 
و فيــه.  والتحكــم  البالــون  هبــوط  أو  لصعــود 
يحمــل  الــذي  المــكان  وهــي   :Basket(  ( الســلة 
مــن  الغالــب  فــي  صنعــه  ويتــم   ، الــركاب 
الزجاجيــة. األليــاف  أو  األلمونيــوم  أو  الخيــزران 
كمقيــاس  فرعيــة  أجــزاء  إلــــــــى  باإلضافــة 
اإلشــارة  علــى  ويعمــل   )Altimeter( االرتفــاع 
والبيرومتــر  ، األرض  عــن  االرتفــاع  مــدى  إلــى 
كهربائــي  استشــعار  جهــاز  وهــو   )Pyrometer(
الموجــود  العــداد  إلــى  معلومــات  بإرســال  يقــوم 
حــرارة درجــة  معرفــة  أجــل  مــن  الســلة  فــي 
الهــواء ، ومقيــاس الوقــود )Fuel gauge( يعمــل على قياس 
البروبــان المتبقــي فــي الخزانــات ، ومعــدل االرتفــاع المتغير
ــع  ــت ترتف ــن اذا كن ــذي يبي )variometer /rate of-climb( ال
.)GPS( العالــي  المواقــع  ومحــدد   ، تهبــط  او  بالمنطــاد 
هــو   )LPG( الســائل  البتــرول  أو  البروبــان  ويعــد 
مواقــد  فــي  يســتخدم  الــذي  الحصــري  الغــاز 
المزايــا مــن  العديــد  ولــه   ، الســاخن  الهــواء  مناطيــد 
وآمًنــا   ، دائمــا  ومتــاح   ، مكلــف  غيــر  أنــه  منهــا 
تلــوث  حــدوث  احتراقــه  يســبب  وال  لاســتخدام 
واللــون الرائحــة  عديــم  أنــه  عــن  فضــا  البيئــة  فــي 
مجموعــة  أحــد  البروبــان  الســمية.  وعديــم 
وهــو  الكربــون(،  ثاثــي  )الــكان  الهيدروكربونــات 
)C3H8( هــي  الجزيئيــة  صيغتــه  الهــواء،  مــن  أثقــل 
النفــط  تكريــر  عمليــة  عــن  البروبــان  غــاز  ينتــج   ،
الغــاز  بســائل  ويعــرف  الطبيعــي  الغــاز  ومعالجــة 
عنــد مســال  لغــاز  تحويلــه  ويتــم  الطبيعــي، 
فــي  وتخزينــه  منخفــض  لضغــٍط  تعرضــه 
إلــى  الغالــب  فــي  يضــاف  فوالذيــة.  أســطوانات 
)Mercaptan(وهــو المركابتــان  غــاز  البروبــان 
كإجـــــــــــــرار  ويعمــــــــــل  رائحـــــــة  ذو  غــاز 
التســرب. اكتشــاف  لتســهيل  أمــان 
 CAR( نظــم  بعمــل  قامــت  المدنــي  الطيــران  هيئــة 
والتــي  الســاخن  الهــواء  مناطيــد  لترخيــص   )77
النظــم مــع  يتوافــق  ومــا  الطــراز  قبــول  تشــترط 
ومــا  جويــة  جــدارة  شــهادة  وإصــدار   )21  CAR(
شــهادة  وإصــدار   )21  CAR( النظــم  مــع  يتوافــق 
CAR( النظــم  مــع  يتوافــق  ومــا  تســجيل 
مــع  يتوافــق  ومــا  صيانــة  وبرنامــج   )47
التشــغيل. ترخيــص  وأخيــرًا   )CAR M( النظــم 
مراجعــة  التشــغيل  إذن  صــدور  قبــل  يتطلــب 
دائــرة  مفتشــي  قبــل  مــن  المنطــاد  وتجربــة  الوثائــق 
العســكرية الجهــات  وموافقــة  الجويــة  الســامة 
اإلخطــارات  وصــدور  التشــغيل  لمناطــق  واألمنيــة 
)NOTAM(.كل  الماحيــة  لألطقــم  الجويــة 
يكفــل والــذي  اآلمــن  التشــغيل  لضمــان  ذلــك 
والبيئــة  والممتلــكات  األرواح  ســامة 
للخطــر. الجويــة  الماحــة  يعــرض  وال 
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ثوابــت  أهــم  باعتبارهــا  الوطنيــة  مصالحنــا  علــى  ســنحافظ   ”
المرحلــة القادمــة التــي حــددت مســاراتها وأهدافهــا رؤيــة عمــان 
2040 ســعًيا إلــى إحــداث تحوالت نوعية في كافــة مجاالت الحياة ”

* كل ما يكتب في هذا العمود 
يعبر عن الرأي الشخصي لكاتبه 

هيثم بن طارق -حفظه اهلل ورعاه-

منطاد الهواء الساخن الحر والمأهول  

موســـم الخريـــف فـــي محافظـــة ظفـــار
مــن  بــدًءا  وذلــك  ظفــار  محافظــة  بهــا  تتأثــر  التــي  الفصليــة  الســنة  مواســم  مــن  موســم  هــو  الخريــف  موســم 
التــــــي  الموســمية  الريــاح  تأثيــرات  مــن  جــزء  يعــد  اذا  عــام،  كل  مــن  ســبتمبر  شــهر  منتصــف  نهايــة  حتــى  يونيــو  أواخــر 
الشماليـــــــــة. النصــــــــف  للكـــــــرة  الصيـــــــف  فصــــــــل  خـــــــال  العربيــــــة  الجــــزيـــــــرة  جنـــــــوب  علــــــى  تؤثـــــــر 

ــة  ــار الخفيف ــول األمط ــرذاذ وهط ــاقط ال ــا تس ــج عنه ــي ينت ــة الت ــحب المنخفض ــو الس ــار ه ــف بظف ــم الخري ــح موس ــم مام ــن أه وم
إلــى منتصفهــا، باإلضافــة  خــال فتــرة الموســم، كمــا يتميــز الموســم بتواجــد واســتمرارية الضبــاب علــى قمــم الجبــال يصــل 
الــى انخفــاض درجــات حــرارة الجــو لتتــراوح بيــن العشــرينات. فتكــون المحصلــة النهايــة هــو اخضــرار األشــجار واكتســاء الجبــال 
ــة. ــرة العربي ــي الجزي ــي ف ــا الجغراف ــن محيطه ــة ع ــا المحافظ ــز به ــا تتمي ــن نوعه ــدة م ــة فري ــر كمحصل ــب األخض ــهول بالعش والس

التغيــــــــرات المناخيــــــــة عنــــــد بـــدايــــــة 
موســـــــم الخريــــــــف:

• زيـــادة الـــرطوبــــــة فـــي الجــــــو.
• حـــــدوث انخفـــــــــاض تدريجـــــــي لدرجـــــات 
الحــرارة مــع مــــــرو رالوقـــــت لــكل مــــــــن 

الساحـــــــل والمناطــــــق الجبليــة.
ــة  ــحب المنخــــفضـــــــــ ــل الســـــ • تـــــشكـــــ
والتــــــــــــي ينتــــــــــج عنهــا هطـــــول الــــــرذاذ 

واألمـــطــــارالخــــفيفـــــة.
• زيــادة متوســط ســرعة الريــاح الجنوبيــة علــى 
مناطــق الباديــة والمحاذيــة للمناطــق الجبليــة 
حيــث تتــراوح ســرعتها مــن نشــطة إلــى قويــة.
درجــات  متوســط  فــي  ملحــوظ  ارتفــاع   •
الحــــــرارة فــــي مناطـــــق الباديـــــة لتصـــــــل 

ــة. ــة مئـــويـــــ ــات درجـــــ ــوق األربـــعينـــــ فـــ

العوامــل المشــكلة لفصـــــــل الخريــــــف:

1 - الريـــــــاح
• الريــاح الشــمالية العلويــة الحــارة والجافــة 
علــى المســتوي العلــوي المنخفــض: تكــون 
فـــــــوق  فمــا  متــــــر   1500 مســتوى  علــى 
وتعمــــــل حبس السحـــــب وتجبرهــــــا علـــــى 

ــال ــة الجبــــ مامســــ

الرطبــة  العلويــة  الغربيــة  الجنوبيــة  الريــاح   •

علــى المســتوي العلــوي المنخفــض: تكــون 
ــة  ــون قادم ــر وتك ــى 1500 مت ــر إل ــن 600 مت بي
مــن خليــج عــدن حيــث تعمــل علـــــى  تغذيــــــة 
خريــــف ظفــــــار ببخـــار المـــاء الازم لتكثـــف 

لســـحب ا

• الريــاح الســطحية الجنوبيــة الــى الجنوبيــة 
الغربيــة: وهــي ريــاح ســطحية بــاردة تمتــد إلــى 
ــد  ــو تبريــ ــي هــــ ــا األساســــ ــرو دورهــــ 500 مت

األجــــــواء السطحيـــــة للبحــــــر واليـــابســـــــة.

2 -  الحــــــــرارة

الحــرارة  درجــات  متوســط  فــي  انخفــاض 
لتصــل إلــى العشــرينات فــي الجبــل ) 21 درجــة 

مئويــة ( أمــا الســاحل )26 درجــة مئويــة(.

3  - الرطــــوبة

زيــادة الرطوبــة نتيجــة الريــاح القادمــة فــي 
الغالــب مــن خليــج عــدن والمشــبعة بكميــات 
عاليــة مــن بخــار المــاء والتــي مــع مــرور الوقــت
ــبًيا  ــاردة نس ــمية الب ــاح الموس ــع الري ــي م تلتق
للســاحل  المقابلــة  الجهــة  مــن  والقادمــة 
الشــرقي للقــرن األفريقــي فيحــدث علــى إثــر 
هــذا االلتقــاء تكثــف للســحب المنخفضــة إذ 
تبــدأ مــن قبالــة الســاحل الممتــد مــن مربــاط 
إلــى ضلكــوت وعلــى بعــد أقــل مــن 150 كــم 
المقابــل  الجبــال  إلــى  تغطيتهــا  وتصــل 

للباديــة.

5 -  املنخفــــض الحــــراري 

تركــز المنخفــض الحــراري باالتجــاه الشــمال 
الغربــي بالنســبة لمحافظــة ظفــار.

6 - جغرافية الجبال بمحافظة ظفار

1 - أغلــب المرتفعــات الجبليــة التــي يمكــن 
أن تغطيهــا الســحب المنخفضــة لموســم 
الخريــف ال تزيــد ارتفاعهــا عــن 1000متــر أو 1كــم 
وهــو مــا يســمح بزيــادة الســماكة الرأســية 
وبالتالــي  للخريــف  المنخفضــة  للســحب 
زيــادة فرصــة كميــة الهطــول بالنســبة للــرذاذ 

واألمطــار الخفيفــة.

2 - مــدى تعامــد زاويــة الريــاح بالنســبة للجبــال 
عموديــة  شــبه  األغلــب  فــي  تكــون  والتــي 
لجبـــــــال المنطقــــــة الوسطـــــى وجبــــــال 

ــة. ــة الغربيـــــ المنطقـــ

3 - ليــس بالضــرورة أنــه كلمــا زاد علــو 
الســحب،  كميــة  معهــا  زادت  الجبــال 
يقلــل  الجبــال  علــو  زيــادة  فبالعكــس 
فتقــل  فوقــه  الســحب  ســماكة  مــن 
مــا  وهــــــو  الهطــول  كميــة  بذلــك 
ــل  ــم لكــــ ــى القم ــوق أعلــــــ ــدث ف يح
مــن جبــــــل القمــر وجبــل سمحـــــــان.

العوامــــــــل المساعــــدة لمــوســــم 
الخريــــف

القادمــة  الســطحية  الريــاح  اتجــاه   - 1

مــن البحــر.
الريــاح  كانــت  إذا  الخريــف  ينشــط   •

غربيــة. جنوبيــة  إلــى  جنوبيــة 
الريــاح  كانــت  إذا  الخريــف  يضعــف   •
الجنوبيــة الغربيــة تميــل إلــى غربيــة أو 

شــرقية. إلــى  شــرقية  جنوبيــة  أنهــا 

ــاع  ــتوى ارتف ــى مس ــاح عل ــاه الري 2 - اتج
السحـــــب مـــــا بين 600 الـــــى 1500 متـر.

الريــاح  كانــت  إذا  الخريــف  ينشــط   •
للغربيــة. وتميــل  غربيــة  جنوبيــة 

الريــاح  كانــت  إذا  الخريــف  يضعــف   •
شــرقية. جنوبيــة  إلــى  جنوبيــة 

الشــمالية  الريــاح  ارتفــاع  مســتوى   -  3
علـــــى مســــــتوى 1500 متــــــر.

• ينشــط الخريــف إذا كانــت الريــاح فــوق 
هــذا االرتفــاع واتجاههــا شــمالي.

• يضعــف الخريــــــف بنــــــزول الريــــــاح 
الشــمالية دون مســتوى هــذا االرتفــاع.

• يضعــف الخريــف أو ينتهــي موســم 
ــة  ــى جنوبي ــاح إل ــت الري ــف إذا تحول الخري

ــاع. ــذا االرتف ــوق ه ف

محمـــــــد كشــــــوب
إخـصائـــــــي أرصــــــاد جــــويــــــة



نشرة نصف شهريـة تصدر عن هيئـة الطيـران المدني
العدد  السادس والعشرون -   2 أغسطس 2022م

أعلــن الطيــران العمانــي زيــادة تــرددات رحاته األســبوعية 
ــر  ــر توفي ــقط، عب ــي مس ــي ف ــه الرئيس ــز عمليات ــن مرك م
10 رحــات إلــى بانكــوك و7 رحــات إلــى كوااللمبــور و5 
رحــات إلــى مانيــا و4 رحــات إلــى جاكرتــا، ومنــح خيــارات 
شــهرة  األكثــر  الوجهــات  باستكشــاف  للراغبيــن  أكثــر 
آســيا. شــرق  جنــوب  فــي  للســياحة  جذبــا  واألفضــل 

مــن  مزيــًدا  اإلضافيــة  الرحــات  هــذه  وتوفــر 
لضيــوف  مناســبة  ربــط  ورحــات  المريحــة  الخيــارات 
40 وجهــة  أكثـــــــر مــن  لزيـــــــارة  الُعمانــــــي  الطيــران 

وأســتراليا.  آســيا  شــرق  جنــوب  فــي  مثيــرة  أخــرى 
كمــا يواصــل الطيــران الُعمانــي تعزيــز اتفاقيات الشــراكة 
االســتراتيجية بالرمــز المشــترك مــع شــركات الطيــران 
العالميــة بهــدف ربــط المســافرين بالمزيــد مــن الوجهات 
فــي أســرع وقــت ممكــن وبساســة متناهية، إضافــة إلى 
ــات. ــبكة الوجه ــيع ش ــفر وتوس ــات الس ــدد رح ــادة ع زي
شــركات   4 مــع  بالرمــز  بالشــراكة  اآلن  يرتبــط  حيــث 
لضيوفــه  يتيــح  ممــا  آســيا  شــرق  جنــوب  فــي  طيــران 
إمكانيــة الســفر إلــى 44 وجهــة فــي جنــوب شــرق آســيا 
وأســتراليا انطاقــا مــن بانكــوك، كوااللمبــور وجاكرتــا. 

وذلــك  الماضــي،  أيار/مايــو  خــال  أوروبــا  فــي 
مســافًرا.  151 و  ألــف   661 و  ماييــن   5 بواقــع 
مطــار  حصــل  الماضــي،  حزيران/يونيــو  ومنتصــف 
نجـــــــوم”   5 “مطـــــــار  جائــزة  علــى  إســطنبول 
“ســكايتراكس  مؤسســـــــــــة  لتصنيــــــــف  وفقـــًــا 
ــم  ــف وتقييــــ ــة بتصنيـــــ ــة المتخصص Skytrax” الدولي
ــدن. ــا لن ــارات ومقرهـــــ ــران والمطـــــ ــوط الطيـــــ خطـــ

وخــال الفتــرة ذاتهــا، أفــاد بيــان صــادر عــن الشــركة 
المشــغلة لمطــار إســطنبول “İGA، أن مطــار إســطنبول 
قائمــــــــة  فــي  الثامنــة  المرتبــة  يحتــل  الدولــي 
أفضـــــــــــــل المطــــــــــــــارات فـــــــــي العــــــالــــــــــــم.

حقــق مطــار إســطنبول، األكبر في العالــم، المركز األول 
أوروبيــا مــن حيــث متوســط عــدد الرحــات اليوميــة خال 
رحلــة.  1327 الجاري،بواقــع  تموز/يوليــو   28-22 الفتــرة 

وحســب التقريــر الصــادر عــن المنظمة األوروبية لســامة 
 ”EUROCONTROL “يوروكونتــرول  الجويــة  الماحــة 
ــو،  ــوز/ يــــــــوليــــــ ــن    22 - 28 تمـــــــــ ــرة بيـــــــ للفتـــــــــ
فقـــــــد “تصــدر مطــار إســطنبول المطــارات األوروبيــة 
رحلــة”.   1327 بواقــع  اليوميــة  الرحــات  عــدد  فــي 

شــارل  “باريــس  مطــاري  إســطنبول  مطــار  وتخطــى 
فــي  أمســتردام”  و”ســخيبول  فرنســا  فــي  ديغــول” 
هولنــدا وذلــك بعــدد الرحــات الجويــة خــال تلكالفتــرة.
ــا،  ــي تركي ــي ف ــا الدول ــار أنطالي ــر أن “مط ــاف التقري وأض
يوميــة”. رحلــة   942 بـــ  أوروبيــا  الثامنــة  المرتبــة  احتــل 

تصــدر  الدولــي،  إســطنبول  مطــار  أن  ذكــره  الجديــر 
مطــارات أوروبــا مــن حيث عــدد الرحــات الجويــة اليومية 
ــة. ــع1333 رحلــــ ــاري بواقـــ ــو الج ــن 13- 19 تموز/يولي بي
المرتبــة  الدولــي  إســطنبول  مطــار  احتــل  كمــا 
الــــرحـــــات،  عــــــدد  حيــث  مــن  عالميــــــا  الثامنــــــة 

اســتخدم الباحثــون مجموعــة بيانــات وســجات مناخيــة 
ــام 1850 ــى ع ــود إل ــة تع ــة التاريخي ــر المداري ــن األعاصي ع
شــهد  الماضيــة،  الخمســة  العقــود  مــدى  علــى 
المداريــة،  األعاصيــر  اء  جــرَّ مــن  كارثــًة   1942 العالــم 
وخســائر  شــخًصا،  و324  ألًفــا   779 وفــاة  إلــى  أدى  مــا 
أمريكــي،  دوالر  مليــارات   1407.6 قدرهــا  اقتصاديــة 
الجويــة. لألرصــاد  العالميــة  المنظمــة  تقديــرات  وفــق 

وبالرغــم مــن تلــك الخســائر، أكــدت دراســة حديثــة أن 
ــو ٪13  ــض بنح ــة انخف ــر المداري ــنوي لألعاصي ــدد الس »الع
خــال القــرن العشــرين، مقارنــًة بأواخــر القــرن التاســع 
عشــر، وبالنســبة لمعظــم أحــواض األعاصيــر المداريــة، 
نتيجــة  الخمســينيات،  منــذ  االنخفــاض  هــذا  َتســاَرع 
ــة«.  ــروض المداري ــي الع ــوي ف ــاف الج ــف دوران الغ ضع

»نيتشــر  دوريــة  نشــرتها  التــي  الدراســة  وأوضحــت 
أمــس   )Nature Climate Change( تشــينج«  كليميــت 
»اإلثنيــن«، 27 يونيــو، أن »االنبعاثــات الناتجــة عــن األنشــطة 
المحيطــات  حــرارة  درجــة  ارتفــاع  إلــى  أدت  البشــرية 
االســتوائية فــوق مســتوى مــا قبــل الصناعــة، مــع حــدوث 
العشــرين«.  القــرن  منتصــف  منــذ  االحتــرار  معظــم 

يقــول الباحثــون فــي البيــان الصحفــي الــذي اطلعــت 
عليــه مجلــة »للعلــم«: إنــه »ليــس مــن الواضــح كيــف 
االنبعاثــات  ظــل  فــي  المداريــة  األعاصيــر  تتغيــر 
ارتفــاع  يــؤدي  أن  المتوقــع  مــن  ألنــه  المنشــأ؛  بشــرية 
العواصــف،  تكثيــف  إلــى  المحيطــات  حــرارة  درجــة 
دوران  فــي  التغييــرات  بعــض  أن  ُيعتقــد  حيــن  فــي 
العواصــف«.  هــذه  ن  تكــوُّ تمنــع  الجــوي  الغــاف 

الطيران العماني يرفع معدالت رحالته األسبوعية لعدد من الوجهات

مطــار إسطنبــول الدولــي األول أوروبيا بعــدد الــرحــالت

انخفــاض األعاصيـــر المداريــة بنسبــة ٪13 بســبب تغيــر المنــاخ

المرتبــة  تركيــا  مطــارات  حتلــت  حيــن  فــي 
بواقــع  اليوميــة  بعددالرحــات  أوروبيــا  السادســة 
الـ”يوروكونتــرول”. لتقريــر  وفقــا  رحلــة،   3526

التــي يحققهــا مطــار  النتائــج المبهــرة  وفــي ســياق 
ــور”  ــد ليج ــل آن ــة “تراف ــارت مجل ــي، اخت ــطنبول الدول إس
الدولــي  إســطنبول  مطــار  الســياحية،  األمريكيــة 
كثانــي أفضــل مطــار دولــي، بعــد مطــار “تشــانغي” 

الســنغافوري.

ووفقــً لتقريــر المجلــة فــإن مطــار إســطنبول تفــوق 
فــي التصويــت علــى عــدد مــن المطــارات البــارزة عالميــا، 
وهونـــــغ  ودبــــي،  وإنتشــون،  “حمــد،  مطــارات  مثــل 
كــــونغ، وزيوريـــــخ، وأبو ظبـــــي، وهانيـــدا، وكوبنهاغـن”.

التركيــة فــي المركــز  كمــا حّلــت الخطــوط الجويــة 
تنظيمــً  األكثــر  الطيــران  شــركات  ضمــن  الثالــث 
للرحــات فــي أوروبــا خــال الفتــرة المذكــورة، وذلــك 
ــً، وذلــك بعــد شــركتي  ــران يومي بواقــع1510 رحلــة طي
البريطانيــة. جيــت”  و”ايــزي  األيرلنديــة  إيــر”  “رايــان 

أن   ،)ACI( الدولــي  المطــارات  مجلــس  وأعلــن 
ازدحاًمــا  األكثــر  كان  الدولــي  إســطنبول  مطــار 

ً


