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Suud� Arab�stan'da salgın önlemler�: Terav�h
namazları 10 rekat kılınacak
Suud� Arab�stan’da bu yıl ramazan ayında terav�h namazlarının 20 yer�ne 10 rekat
kılınacağı açıklandı.
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Suud� Arab�stan’da Kabe ve Mesc�d-� Nebev�’de ramazan ayı hazırlıkları, koronav�rüs
salgını da d�kkate alınarak tamamlandı. Salgın kapsamında daha önce uygulanan
tedb�rler�n aynı şek�lde devam edeceğ� duyuruldu.

Yetk�l�ler, ramazan ayında terav�h namazlarının 20 yer�ne 10 rekat kılınacağını ve �t�kaf
yapılmayacağını açıkladı. Öte yandan, Kabe’dek� Mataf alanının sadece tavaf �ç�n açık
olacağı, bu alanda namaz kılınmayacağı da duyuruldu.

Namaz kılındığı vak�tlerde yaşlı ve engell�ler de kend�ler�ne ayrılan bölümlerde
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SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ VAKA DURUMU

Suud� Arab�stan’da son açıklanan ver�lere göre 388 b�n 866 k�ş�de koronav�rüs tesp�t
ed�ld�. Ülkede 6 b�n 656 k�ş� v�rüsten hayatını kaybederken, 377 b�n 304 k�ş�n�n v�rüsü
yenerek �y�leşt�ğ� açıklandı. Ülkede akt�f vaka sayısı 4 b�n 906 olarak duyuruldu.
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