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 בגירסה החטופים מישפחות בני של תפקידים מגלמים וקירק ליז אנטבה. חטופי את להציל
באנטבה.״ ״ניצחון בשם הנקראת אנטבה, מיבצע על וורנר, חברת של חהוליוודית

■ י ל1ן1 111111 ו1*׳1י 1*111 ן | בתפקיד ברגר, הלמוט הגרמני השחקן |
לחיו אל אקדח מצמיד הגרמני, החוטף י 1 י #111 111111 11-1 •!111

 השחקן וורנר חאחים בגירסת מגלם שאותו אייר־פראנס, מטוס של הצרפתי הטייס של
וולפר. דויד היהודי בידי הופק וורנר, על־ידי המופץ הסרט מאדקאן. כריסטיאן הצרפתי

 המסייעת הגרמניה הטרוריסטית בתפקיד הבלונדית, בש ביביא׳ גרמניה
דיילת מול אקדח שולפת אל־על, מטוס את לחטוף לפלסטינים

באנטבה.״ ב״ניצחון הראשונה, המחלקה לנוסעי שמפאניה מגישה שזו שעה המטוס,
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מתחו אוניברסליות הנקות שלוש

והומטנ״ל הממשלה מי? הוא מי
נראינן לימין משמאל אנטבה. מיבצע על וורנר האחים של ההוליננדי בסרט צה״ל של מטכ״ל

 עם צה״ל חיילי שניהלו קרב ך*
 מטוס וחוטפי האוגנדים החיילים 1 י

 אנטבה, של בשדה־התעופה אייר־פראנס
 לנהל שעומדים הקרב מול להחוויר עלול

 מי־ עתה המנהלות חברות־סרטים, שלוש
המסכים. אל מטורף רוץ

 מדוייק לשחזר רוצה מהן אחת כל
ה את יותר ומרתק יותר מסעיר יותר,

 בה העולם, דימיון את שהלהיבה דראמה
 הס־ הראשי. התפקיד את צה״ל גילם
 אנטבה, על הפשיטה אחד, סרט של רטתו

 בתפקיד שומרון כדן ברונסון צ׳רלם עם
 הישראלי מפיצו הסתיימה. כבר הראשי,

 מיבצע מכין שווילי, מיכאל הסרט, של
 ברוג־ צ׳רלס ״רק שיכריז ענק פירסום

 חברת אמיתי.״ אנטבה לעשות מסוגל סון
 להפיק מתוכניתה שנסוגה וורנר, האחים

שהת אחרי בישראל אנטבה על סרט
 בזול יותר לרכוש יכולה שהיא לה ברר

 דויד היהודי שמפיק סרט מהר ויותר
 לאנקסטר, ברט כמו כוכבים עם וולפר,

 גם עומדת דגלאם, וקירק טיילור ליז
 לסירטה נרחב פירסום במסע לפתוח היא

באנטבה. ניצחון
ית אלה הוליוודיות הפקות שתי ומול

 כשבידו גולן, מנחם הישראלי המפיק ייצב
הישראלית. האוטנטיות :החזק הקלף

 ליבו עיניו, על הזה המשולש הקרב
 דבר של בסופו עשוי הצופה, של וכיסו

 גם אנטבה על הגירסות לשלוש להועיל
 הממהר כדורגל, במישחק צופה כמו יחד.

 ה־ על הדיווח את לקרגא היום למחרת
 כך עיתונים, שיותר בכמה שראה מישחק

 לרצות הישראלי הקולנוע צופה גם עשוי
אנטבה. על הגירסות כל את לראות

 של הלאומי הספורט להיות עשוי זה
הש לערוך הקרובים: בשבועות ישראל

 — שומרון דן בתור טוב יותר מי וואה
 משחק מי ו לביא אריק או ברונסון צ׳רלם

 סרט באיזה או טוב, יותר גור מוטה את
)28 בעמוד (המשך

ס י חוטב ה כל
גולן. מנחם של הישראלי

 חמשו נראים כך
 אייר־פ מטוס את

לשמא מימין


