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ҮНДЕУ:ҮНДЕУ:  
АРАЛҒА КӨМЕКТЕСЕЙІК!

СУДЫ СУШЫ СУДЫ СУШЫ 
ҮНЕМДЕЙДІҮНЕМДЕЙДІ

«Алғашқы адамдар от үшін, ежелгі адам-
дар алтын үшін күрескен, қазіргі адамдар 
мұнай үшін, ал келешекте адамдар  су 
үшін соғысатын болады». Су шаруашылығы 
сала сын бес саусақтай білетін ұстаз 
осылай дегенде шынымен ойланып 
қалдым. Расында қазір Қазақстандағы 
судың жайы мәз емес. Шығыста – Қытайға, 
оңтүстікте – Қырғызстан, Тәжікстан және 
Өзбекстанға, батыста – Ресейге тәуелдіміз. 
Себебі де анық, еліміздің аумағына ағып 
келетін ірі өзендер аталған елдерден 
бастау алады.
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“АЛМАС ҚЫЛЫШ” 
ЖАСТАР ТАҢДАУЫ

«ҚАЙЫРЫМДЫ ІСТЕР 
МАРАФОНЫ» 

ҮЗДІКТЕР ІРІКТЕЛДІ

ЖАРТЫ ЖЫЛДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ
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»ÆÀÑÒÀÐ 
ÆÛÐËÀÉÄÛ«ÆÛÐËÀÉÄÛ«

  ЖАЗБА АҚЫНДАР АЙТЫСЫЖАЗБА АҚЫНДАР АЙТЫСЫ

Тәуелсіздіктің 30 жылдық мерекесіне орай ұйымдастырылып жатқан  «Жастар жырлайды» жазба ақындар 
айтысының екінші жұбы – қызылордалық Динар Рахман мен аралдық ақын Бексұлтан Орынбасаровтың айтысын 

назарларыңызға ұсынамыз. 
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ЕУРОПАЛЫҚТАР ЕУРОПАЛЫҚТАР 
ҚАЗАҚ ТІЛІНЕ ҚАЗАҚ ТІЛІНЕ 

ҚАНЫҚ БОЛАДЫҚАНЫҚ БОЛАДЫ
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Елмен елді жарастыратын да, қырғи қабақ соғысқа әкелетін 
де – ақпараттық қауіпсіздік. Осы ақпараттық қауіпсіздікті екіге 
бөліп қарастыруға болады. Біріншісі, азаматтық қауіпсіздік, 
екіншісі, мемлекеттік қауіпсіздік. Бүгінгідей интернеттің ашық 
кеңістігінде елді ақпараттық қауіпсіздікпен қамтамасыз ету 
қарусыз майданға аттанғанмен пара-пар. Неге десеңіз, бір жыл 
бұрын Facebook әлеуметтік желісіне шабуыл жасалып, 1,5 млрд 
адамның ақпараты ұрланды деген хабар тарады. Яғни көшірілген. 
Бірақ бұл мәселе толық зерттелмеді. Себебі мұның астарында 
үлкен топ мүддесі жатуы мүмкін. Сала мамандарының айтуынша, 
көшірілген 1,5 млрд адамның ақпаратына қазір зиян тимегенімен, 
алдағы уақытта кесірі болуы мүмкін. Осыған ұқсас жағдайлар 
біздің елде де жиі орын алады. Әсіресе оқылымы жоғары 
сайттар кибершабуылдың нәтижесінде бұғатталып жатады. 
Мұны сала мамандары техникалық ақау деп жылы жауып 
қояды. Негізінде әрбір кибершабуылдың астарында қауіп болуы 
мүмкін. Мысалы, 2017 жылы Орталық сайлау комиссиясының 
ақпараттық жүйесінен 11 млн қазақстандықтың жеке дерегі 
интернетте таралған. Сол кезде Денсаулық сақтау министрлігі 
мен «Даму мед» компаниясының олқылығынан азаматтардың 
денсаулық жағдайы туралы мәлімет тарап кетті. Одан бөлек, 
gov.kz аймағында мемлекеттік сайттарды бұзу жиі тіркелді. 
Содан билік елдегі кибершабуылды азайту мақсатында Цифрлық 
даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі 
«Ақпараттық қауіпсіздік туралы» заң жобасын әзірледі. Десе 
де жаңа заң жобасы әзірше киберқауіпсіздікті тиісті деңгейде 
қамтамасыз ете алмай келеді. Осы тұста бұл саланы тереңнен 
зерттеген елдермен тәжірибе алмасу қажет. 
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СУДЫСУДЫ
СУШЫСУШЫ
ҮНЕМДЕЙДІҮНЕМДЕЙДІ
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ҚАЗАҚСТАН БАРЫСЫ 
АНЫҚТАЛДЫҚ Д
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АҚМЕШІТ

JULDYZ –  JORAMALJULDYZ –  JORAMAL

ЖАСАМПАЗДЫҚ РУХ
  “Биыл қастерлі 

Тәуелсіздігімізге 30 жыл толады. 
Бұл – қайта жаңғырған қазақ 

мемлекеттігінің, ата-бабаларымыз 
аңсаған азаттықтың тұғыры нығая 

түскенін әйгілейтін маңызды белес. 
Тарих тұрғысынан алғанда, отыз 

жыл – көзді ашып жұмғандай 
қас-қағым сәт. Дегенмен, бұл 
көптеген халық үшін қиындығы 
мен қуанышы, дағдарысы мен 

дамуы алмасқан тұтас дәуір деуге 
болады. Біз де осындай жолдан 

өтіп келеміз, – деген болатын 
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 
“Тәуелсіздік бәрінен қымбат” атты 

мақаласында. 
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КОЛЛЕДЖІ ШАҚЫРДЫКОЛЛЕДЖІ ШАҚЫРДЫ


