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ان صحفي حول  صیرة حول ستطالعاالب ز    الذ أجراه مر

اتو  أحداث   2015عام  شخص

 ماجد عثمان

ة  - اس ة س سي أفضل شخص   للعام الثاني على التوالي. 2015لعام الس
ر، و  - س الجدید أفضل حدث في افتتاح خالد حنفي أفضل وز   2015قناة السو

ة  ةمناس حوث الرأ العام  2015عام  نها ز المصر ل ین الع لرأ المصر استط )صیرة(أجر المر
ة  في المجاالت المختلفة العام اتشخصو  أحداثحول  وقد حرصنا على عمل هذا االستطالع في نها

ة وقد شمل االستطالع أسئلة   .2012ل عام منذ  ة وأفضل حزب وأفضل حول أفضل شخص اس س
ة وزر وأفضل وأسوأ حدث ة فن   .2015في  وأفضل شخص

س وتظهر النتائج أن  سي الرئ ة األولىعبد الفتاح الس ة س حتل المرت ة أفضل شخص للعام اس
ة  %54ولكن انخفضت نسبته من  الثاني على التوالي، ة  %32إلى  2014في نها ، 2015في نها

ح جزء من هذا التراجع  عزووقد  سي أص سًا لإلى أن عبد الفتاح الس  عضمصر مما قد یجعل الرئ
ه اس ة س ة جاء ، في مقارنة مع آخرن ال یتعامل معه على أنه شخص ة الثان س ضًا أوفي المرت رئ

م محلب ة  على التوالي للعام الثاني الوزراء إبراه ة عام  %3بنس في ختام عام  %4و  2014في نها
2015.  

اسي في  سؤال المصرین عن أفضل حزب س اسي جید  %15أجاب  2015و أنه ال یوجد حزب س
عرفون  %72و اسي  %6و أنهم ال  روا أن حزب الوفد هو أفضل حزب س ة جاء ذ ة الثان وفي المرت

ة  حزب المصرین األحرار ة  %3بنس   .%1والنور بنس

تور احتل وقد  ة األولىخالد الد ن المرت ة على التوالي حنفي وزر التمو أحسن وزر  للسنة الثان
ة  حوالي  %15بنس ة ، 2014في عام  %18مقارنًة  ة الثان ه في المرت  مجد عبد الغفاراللواء یل
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ة  ة بنس أنه ال یوجد وزر جید و %8بینما أجاب  .%4وزر الداخل أجابوا  %55من المستجیبین 
عون التحدیدأنهم  ستط جب أال  ار، و انات أفضل وزعند قراءة  ن یؤخذ في عین االعت م ب ر أن تقی

التعامل مع الجمهور.على الوزارات الخدم المواطنین ینصب عادةً    ة ذات الصلة 

ة األولى  2015وقد تم سؤال المستجیبین عن السیدة األكثر تأثیرًا في مصر في  وقد احتلت المرت
ة  الي بنس ة عثیرًا لم تختلف  وهي نتائج %6المستشارة تهاني الج ة 2014ام عن نها ، وفي المرت

ة  ة تأتي السیدة غادة والي وزرة التضامن االجتماعي بنس من المصرین یرون  %14، بینما %2الثان
عرفون.  %69أنه ال توجد سیدة مؤثرة في مصر و أنهم ال    أجابوا 

ر  ط هو افتتاح قناة السوس  2015 من المصرین أن أفضل حدث شهده عام %48و وهو مرت
ة ب 2014في أفضل حدث قناة السوس الذ جاء حفر  ة، %32نس ة الثان  االستقرار وجاء في المرت

الد وانت ة األمني لل ن بنس ر منظومة التمو ات مجلس النواب وتطو  %10بینما  ،لكٍل منهم %4خا
أن أنهم  %24شهد أ حدث جید ولم  2015عام  أجابوا  عون التحدیدأجابوا  ستط   .ال 

ة و استمرت و  الد التفجیرات األحداث اإلرهاب أسوأ المر في التي شهدتها مناط مختلفة في ال ة األولى  ت
ة   2014 ولكنها انخفضت من عام حدث  ة ، 2015في  %25 إلى %35بنس ة الثان یلیها في المرت

ة  ة أحداث الطائرة الروس أنه ال یوجد حدث سئ بینما  %7و، %10بنس أنهم أجا %28أجابوا  بوا 
عون التحدید. ستط    ال 

ة إسالميوقد تم سؤال المصرین عن  ة األولى بنسالشی حتلا ، وقدأفضل داع ة خ محمد حسان المرت
ة  17%   العام قبل الماضي. %24 العام الماضي و  %14مقارنًة بنس

أفضل ممثل بنس عادل إمام ني احتلفوعلى الصعید ال ة األولى  بن الممثالت جاءت ، %17ة المرت و
ة  ة األولى بنس ي هذا العام في المرت ة  الغناءو في مجال ، %4منى ز اب في المرت جاء عمرو د

ة  أفضل مطرب بنس ة وشیرن ع %12األولى  أفضل مطرة بنس وعلى الصعید ، %14بد الوهاب 
حتل  ة الكرو  الت المصرین محمد أبو تر ة األولى لتفض ة المرت   .%13بنس
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