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Iraq through first MelleniumB.c " 
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 Sides of Reslts of Wars At 

destroying and stealling of 

Archaeologial remains , Magazine 
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 Terracotta and assyrin tablets of 
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2010  

 Metalic pieces from Eshan khalid 

site Artial stdy  
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