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اهللا، رعاه دبي، حاكم الوزراء، مجلس رئيس الدولة رئيس نائب مكتوم آل راشد بن محمد الشيخ السمو صاحب أطلق
أبوظبي عهد ولي نهيان آل زايد بن محمد الشيخ السمو لصاحب بالشكر الجميع ليتوجه زايد) بن محمد (شكراً مبادرة
الشيخ السمو صاحب أخوه قدمها التي الجليلة للخدمات سموه من وعرفاناً تقديراً المسلحة، للقوات األعلى القائد نائب

محمد بن زايد آل نهيان للوطن والمواطنين.

انطالق المبادرة

"اإلخوة فيها: قائالً «تويتر» على حسابه على بتغريدة المبادرة مكتوم آل راشد بن محمد الشيخ السمو صاحب أطلق
حملة نطلق وكعادتنا يناير، ٤ في الجلوس ليوم احتفالية فعاليات تخصيص بعدم وجهنا السنوية كعادتنا واألخوات
أيامه وهب من لشكر شعبنا أبناء اليوم ندعو وطننا، خدمة في ومآثر حياتنا في أثر له كان من فيها نشكر

لوطنه..وحياته لرفعة بلده..وساعاته لسعادة مواطنيه #شكراً_محمد_بن_زايد".

وسم #شكراً_محمد_بن_زايد

مشاهدة مليار النصف حاجز تخطى الذي #شكراً_محمد_بن_زايد وسم إطالق خالل من «تويتر» عبر المبادرة انطلقت
في قياسياً رقماً مسجالً اإلمارات، بدولة المحلي الترند قائمة صدارة ليحتل إطالقه، من وجيزة فترة خالل العالم حول

عدد المشاهدات والتعليقات من قبل مستخدمي «تويتر» داخل الدولة وخارجها.

لصاحب واإلخالص الحب يكنون ممن واإلخاء والوفاء والتقدير الشكر من رسائل انهالت المبادرة هذه انطالق ومنذ
المحبة قيم أسمى بذلك مجسدين مختلفة، إعالمية وسائل وعبر األرض بقاع مختلف من زايد بن محمد الشيخ السمو
حبهم عن تغريداتهم في ومعبرين المعطاء، الوطن لهذا سموه قدمه لما جميالً معنوياً رداً وممثلين والتالحم، واإلخاء
وعنوان القوة ومنارة والتفاؤل األمل شعلة ليبقى والعافية، الصحة موفور عليه يديم أن وجل عز اهللا داعين لسموّه،

اإلنجازات وشعاع النور الذي يزين سماء اإلمارات بحبه الكبير.

مكانة مميزة

اإلنسانية ورمز ملهم، قائد ألنه وذلك الجميع قلوب في مميزة مكانة زايد بن محمد الشيخ السمو صاحب يحتل
القلب وصاحب المجد، وصانع الحكيمة، التوجيهات وصاحب والملهمة الثاقبة الرؤية وصاحب والكرامة والعز والتواضع
في ثراه، اهللا طيّب سلطان، بن زايد الشيخ اهللا، بإذن له، المغفور سموّه، في يرون أنهم المغردون أكد حيث الكبير،

حكمته وقيادته وأفعاله.

وتحقيق شعبه إلسعاد يسعى ملهم استثنائي قائد وصف تعجز الكلمات فإن زايد" بن "محمد عن كتب أو قيل مهما
والعافية، الصحة موفور سموه على يديم أن وجل عز اهللا ندعو نهجه، الصعاب وتحدي التواضع، سمته طموحاتهم،

ليبقى شعلة األمل والتفاؤل ومنارة القوة وعنوان اإلنجازات وشعاع النور الذي يزين سماء اإلمارات بحبه الكبير.
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