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MBLAQ 
Music Boys Live In Absolute Quality 

 
 من هم أمبالك؟

MBLAQ  :بالكورية)엠블랙 إختصار لـ ،Music Boys Live In Absolute 
Quality  هي فرقة كورية جنوبية مكونة من خمسة افراد، و تم تكوينها بفضل المغنى (

. تتكون الفرقة من خمسة أفراد و J.Tune Campتحت اسم شركة   Rainالكوري 
 أسماؤهم الفنية كالتالي: 

 سنقهو •
 أو-جـي •
 لي جوون •
 تـشـوندوونق •
 مـيـر •
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 Rain: Legend ofفي حفلة  2009أكتوبر  9أول ظهور للفرقة كان بتاريخ 
Rainism. 

 2009أكتوبر  15الرسمي:  صدورهمتاريخ 

 

 األعضاء:

 
 اإلسم الفني: سنقهو

 Yang Seungho – 양승호اإلسم الحقيقي: 

 1987أكتوبر  16تاريخ الميالد: 

 سم 176الطول: 

 كجم 66الوزن الحالي: 

 Aفئة الدم: 

و هو  Se Jong University Film Arts \\الثانوية للفن   Anyangمدرسة  التعليم:
 في حالة توقيف قيد.اآلن 

-Beatإختصاصه: الجمباز، الرقص، عزف اآلالت الموسيقية، خدع سحرية، ال
Boxing.الحياكة، و غيرها ، 
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اإلهتمامات: محب للموسيقى، يتعلم بسرعة، يحب األدوات اإللكترونية و كان حلمه أن 
 يكون مبرمج كومبيوتر.

 خاصيته الجذابة: قيادي، شفاه كبيرة.

 منصبه في الفرقة: القائد، المغني.

 

=============================================== 

 
 G.Oاإلسم الفني: 

 Jung Byunghee – 정병희اإلسم الحقيقي: 

 1987نوفمبر  6تاريخ الميالد: 

 سم 177الطول: 
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 كجم 64الوزن الحالي: 

 Aفئة الدم: 

 International Digital University – Leisure Sportsالتعليم: 

 إختصاصه: الغناء، الرقص

 اإلهتمامات: الطبخ

 و شعر وجهه في بداية مشوارهم. خاصيته الجذابة: صوته الحنون،

 منصبه في الفرقة: المغني الرئيسي.

 .Tykeysكان عضواً سابقاً في فرقة غنائية اسمها معلومات إضافية: 

 

=============================================== 

 
 اإلسم الفني: لي جوون

 Lee Changsun – 이창선اإلسم الحقيقي: 

 1988فبراير  7تاريخ الميالد: 

 سم 180الطول: 
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 سم 63الوزن الحالي: 

 Aفئة الدم: 

 Kyung Hee Cyber University – Faculty of Information andالتعليم: 
Communication Technology 

إختصاصه: الرقص المعاصر، التمثيل، كونه "غبي العضالت" بسبب سذاجته بالرغم 
 من عضالته المفتولة.

 اإلهتمامات: التدرب

 ه الجذابة: سذاجته و برائتهخاصيت

 منصبه في الفرقة: مغني، راقص.

في عام   Rainإلى جانب معلمهم   Ninja Assassin: ظهر في فيلم أهم إنجازاته
 .IRIS 2. كما تم تأكيد دوره في المسلسل الدرامي األكشن 2009

 

=============================================== 

 
  Thunderتـشـوندوونق (اسم كوري، و يعني الرعد بالعربية، و اإلسم الفني: 

 باإلنجليزية)
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 Park SangHyun – 박상현اإلسم الحقيقي: 

 1990أكتوبر  7تاريخ الميالد: 

  سم 181 الطول:

 كجم 56الوزن الحالي: 

 Aفئة الدم: 

 Philippine Pasay Chung Hua Academyالتعليم: 

 التحدث باإلنجليزية و التاقالوق (الفليبينية) الغناء، الراب، الرقص،إختصاصه: 

 حبه للموسيقى، تأليف و تلحين األغانياإلهتمامات: 

 وجهه الطفولي و صراحته المفرطةخاصيته الجذابة: 

 راقص و مغني راب.منصبه في الفرقة: 

معلومات إضافية: عاش في الفليبين أغلب حياته، و هو األخ األصغر لعضوة فرقة 
2ne1  .ساندارا بارك 

=============================================== 

 

 
 مـيـراإلسم الفني: 

 Bang CheolYong – 방철용اإلسم الحقيقي: 
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 1991مارس  10تاريخ الميالد: 

 سم 178الطول: 

 كجم 60الوزن الحالي: 

 Aفئة الدم: 

 Kyung Hee Cyber University – Faculty of Information andالتعليم: 
Communication Technology 

 الراب، و الرقصإختصاصه: 

 المقالب و المزاح، و غناء الراباإلهتمامات: 

 وسيم، رجولي، و صوت شجخاصيته الجذابة: 

 مغني الراب، راقصمنصبه في الفرقة: 

ممثلة كورية ذات صيت كبير، و أخته  Go Eun Ahمعلومات أخرى: أخته األكبر منه 
و هو العضو الوحيد الذي لم يحتج  J.Tune Campالكبرى هي زوجة رئيس شركة 

 إلى تقديم تجربة أداء.

 

 الحفالت الغنائية التي شاركوا بها:
• Mnet Ultimate Live Asia (MULA)  - 2010 
• Kpop Heal The World in Singapore  - 2011 
• Kpop Music Festival in Sydney  - 2011 
• K-Friends 2011 Taipei Fireworks Concert  - 2011 
• Billboard KPop Masters in Las Vegas  - 2011 
• KPOP Big Four Seasons Concert in Tokyo  - 2011 
• Korean Music Festival 10: Hollywood Bowl 2012 in Los 

Angeles  - 2012 
• MBC Korean Music Wave in Google  - 2012 
• Dream concert  - 2012 
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 حفالتهم الخاصة:
• Men In MBLAQ - 2011 
• THE BLAQ% TOUR - 2012 


