
 הדרומי- בחלקו נטרן הקרב שדואן. האי כיבוש על הקרב מהלכי את מתאר זה תרשים
 מקום ו) : המספרים לפי מתוארים הלחימה שלבי המצרים. התבססו שם בלבד, האי של

המוק שדה )3 מצרי. חייל נשבה ובו שנתפס הראשון המוצב )2 במסוקים. הכוח הנחתת
 שנתפסה הימי המנ״ם תחנת )4 נפצעו. נוספים ושלושה הלוחמים אחד נהרג בו שים

 המוצב )6 האי. שבקצה הרמזור על הכוח שלט ממנה הגבעה )5 לישראל. והועברה
 קוטלר. סרן נהרג שבטיהורו המגדלור, )7 ביותר. החזקה ההתנגדות התגלתה בו המערבי,

המצריים, החיילים של הבריחה כיוון את מסמן הים לכיוון מהמגדלור המוביל החץ

האי שד הגנעו^הסועית פני על הצנחנים התפרשו גהננסוסים שנחתו אחרי■ מיו

 לתפוס הגבעות פני על מתפזרים שהצנחנים שעההמסוקיס^חחויס
שדואן, באי המצרי הצבא מוצבי מול עמדות

סיני. לכיוון חזרה משימתם, את בהצלחה שסיימו לאחר אותם, שהנחיתו המסוקים חוזרים

מוב שדה, משורש נגזר ואם אחרי. לרדוף
 את האי הצדיק השבוע ראש. לרוצץ נו

ראשים. בו ורוצצו מירדף בו נערך שמו.
 פלוגת המצרים הציבו' מדוע לדעת קשה

 בשני הנמצא הקטן האי על קומנדו אנשי
ה־ לבסיס א־שייך, משאדם הדרך שליש
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ן1|1 1 ן ח \1 1| | | \  אחרי מייד שדואן, האי פני על צופה ישראליים חיילים קבוצת |
5 111^1^ 11 | | פות מצרי, מוצב איתור אחרי (למעלה). מהמסוקים הנחיתה |
החלה. זה אך שתקיפתו למטה), (צילום המוצב לעבר חיפוי באש קל מיקלע חוליית חת )

 אך במפות, אומנם רשום שדיאן אי ^
 אנציקלופדיה בשום מופיע אינו שמו | 1'

לאלה היא והכוזנה גיאוגרפיה. ספר או

ל שיצאו באלה .1970 לפני לאור שיצאו
 ערך כבר כנראה, יהיה, זו שנה אחרי אור
ב ונגמרה התחילה שלו ההיסטוריה לאי.

שעבר. השבוע בסוף שעות סב
 שום אין שדואן, האי, של הערבי לשם

 פעלים של נטייה זו אם אבל משמעות.
ה לאי שנתנו שאלה נראה הערבית, בשפה

 בו. יתחולל מה מראש חזו שמו, את קטן
פירושו — שד משורש השם נגזר אם


