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ABSTRACT:  

 LEMLUOM CITY ORIGIN AND DEVLOPEMENT IN MODERN HISTORY 

1701- 1831. 

 

   Cities have an important role in the history of any country. Lemluom was one of these cities 

have had an important role in the Iraqi cities of the Central Euphrates. Al.Remahiya city was 

neighboring Lemluom ;  some of Al.Remahiya and Al.Heseka people immigrated to Lelmluom 

and after they were subject to wars and floods. So, Lemluom had flourished and grown up. 

   Lemluom played a military and political role represented by saving Basra from the 

Milookiya control ,and  by repulsing Wahhabiya raids. It formed a civilized center ,and it 

begot several scientists and thinkers such as Sheik Mohammed Nihad Al.Ansari Al.Sheibaini 

Al.Lelmloomy who was one of the figures of the nineteenth century- he was known of his 

books and his son ,Sheik Ahmed was known as a writer and poet. 
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