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جمانرب 100000000000 1000 1000 1000 100 1000 100 100 100 100 100 1000 1000 1000 1000 1000 10000 فدهي   EventsPaytm Insider ةيحلا ثادحألا  فاشكتسا  .انه  هنأ  دجتس  ةبيهر ، رثكأ )  ) كب ةصاخلا  عوبسألا  ةياهن  ةلطع  لعج  وأ  لمعلا  دعب  زولبلا  جالع  كلذ  ناك  ءاوس  .ديدج  ءيش  ةبرجت  ىلع  كعجشن  نأ  لمأنو  كلاومأو ،  كتقو  قحتست  تنرتنإلا  ربع  ةبرجت  كئاطعإ  ىلإ  ةيانعب  راتخملا 
تابرعلا ىقيسوملا : ثادحأ  .كلذ  نم  رثكأو  مسرلاو ) زبخلاو  خبطلاو  قيوستلاو  يفارغوتوفلا  ريوصتلا   ) لمع شرو  تايرابم ؛ ةشيرلا ) سنت  يداباك ، مدقلا ، ةرك  تيكيركلا ،  ) ةيحلا ةضايرلاو  تاهزنتملاو ؛) تاجاردلا ، بوكرو  رفسلاو ، تالوجلاو ، تارماغملاو ، تاراسملا ،  ) عوبسألا ةياهن  تالطع  ماعطلا ؛ لوانت  ةبرجت  نفلاو ؛) حرسملاو  ايديموكلاو  ىقيسوملا  ) &amp; تاناجرهملا Calling ! ىقيسوملا قاشع  عيمج 

ةيقيسوملا تالفحلا  وأ  رهظيو  يدانلا ، ثادحألاو  تاناجرهملا ، يف  شيعيو -  كيدل ، ةلضفملا  نينانفلا  ةدهاشم  . Paytm نداعملا كورلا ، ىقيسوم  عاونألا : ربع  ةقسنم ، ةيقيسوملا  ضورعلا  لضفأ  اهيدل  لخادلا  نم  ، EDM، فيضتسي .دالبلا  يف  ةيحلا  ىقيسوملا  نكامأ  لضفأ  نم  ضعب  يف  ملاعلاو ، دوويلوب  ةيكيسالكلا ، زاجلا ، ىقيسوم  بوه ، بيهلا  راهصنالا ، بوبلا ،  Paytm Insider  ، ةزيمملا تاراقعلا  نم  ديدعلا 
كلذ يف  امب   Bacardi NH7 Weekender ، Timeout ، SulaFest ، Mood Indigo ، ناجرهم  Gaana Crossblade ناجرهم ليمرب ،  رغال ن  نييلحملا ،  ناكسلا  ةقطنم  يقيسوملا ،   MPower Fest. غنيس تيجيرأ  لثم  موجنلا  ىلإ  اضيأ  علطتن   &amp; AR مهتلوج تمظن  نمحرلا   here.Comedy رهظي  &amp; ;  -- يدنهلا نييديموكلا  لضفأ  لبق  نم  ضورعلا  ثدحأ  دجتس  ةديج ؟ ةكحضب  نوعتمتي  له ال  ثادحألا 
ىلع كلذ ،  نم  رثكأو  رثكأو ) اود  لوهار  يروس ،  تناشين   ) يئاهنلا ناتسلكيراك  نايتسابيس ،  ينيك  ثار ،  نايلاك  اوسيب  ليج ،  ناناك  ناخ ،  ركاذ   Paytm ةيسيئرلا و نيوانعلا  ىلع  ايديموكلا  نم  ةريبك  ءامسأ  ىلع  ضبقلا  .كلذ  نم  رثكأو  ةحوتفملا ، تانوفوركيملا  ةفاضتساو  ةديدجلا ، داوملا  ةلواحم  يف  ةصاخلا ، مهتلوج  يف  مهيلع  ضبق  .لخادلا  نم   LOLStars; بذج ةمداقلا  ريتاكيراك  ةدهاشمل  ضرع  وأ 

لضفملا يضايرلا  كقيرفل  جهتبا  يضاملا  يف  انه  هزجح  مت  روب  ليب  دنآ  درازيإ  يدإ  زرتيب ، ليسور  لثم  ةيلود  ريطاسأ  ةديدجلا ! بهاوملا  ىلع  فتهيو  ىرتس  ثيح  حوتفم  نوفوركيم  ثدحو  روهمجلا ، ! Paytm زاتمملا يدنهلا  يرودلا  زاتمملا ، يدنهلا  يرودلا  وفيف  دنهلا : ءاحنأ  عيمج  يف  يملاع  ىوتسم  ىلع  ةيضايرلا  براجتلل  نطوم  يه  لخادلا  نم   (FC Goa، الاريك  Blasters، روبديشماج  FC، فإ يتيس  يابموم 
زرثناب كنيب  روبياج  زرويروو ، لاغنبلا  زرليتس ، انايراه  ابموم ، وي  سافاليث ، ليمات   ) يدداباك ورب  وفيف  سومانيد ،) يهلد  يس ، )، I-League، Vofoneda Premier ةصاخ اًضيأ -  ةعئار  ةيفصت  براجت  دجتس  بعلملا ؟ ىلإ  لوصولا  نكمي  نويلودلاو ال  لاستوف ، ريميرب  يرودلا ، ةشيرلا  ةرك   EPL ابوروأ و لاطبأ  يرودو  F1. مييختلاو مييختلا  تالحرلا ، عوبسألا : ةياهن  تالحر   AdventureAfter لضفأ نم  ةدحاو  بعتم ، عوبسأ 
لمعي .تنرتنالا  نم  برقلاب  يلظملا  ناريطلاو  تالالشلا ،  ءاضيبلا ، هايملا  عمجت  لثم  تارماغم  مييختلاو  مييختلاو  تالحرلل  ةزاتمم  تارايخ  دجت  فوس  .ةريبك  قلطلا  ءاوهلا  ىلإ  هجوتلا  وه  ءاخرتسالل  قرطلا   Paytm Insider براجت اًضيأ  دجتس  .ةربخلا  يوذ  نم  كلذكو  نيئدتبملل  يه  ثادحألا  هذه  .ةنمآو  ىسنت  ةبرجت ال  كيدل  نوكي  ىتح  ثادحألا  يمظنمو  نيلوؤسملاو  ةربخلا  يوذ  نم  رفسلا  تاعومجم  عم 

يف ديزملاو  ءاضيبلا  هايملا  يف  ثمرلا  بوكرو  مييختلاو  تاعاريلا  لثم  ةصاخ  ةيمسوم   Paytm Paytm Paytm
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